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Geacht College,
De Adviesraad Wmo heeft kennisgenomen van bovenstaande nota en laat u hierbij haar
bevindingen weten:
De Adviesraad Wmo ondersteunt van harte het voornemen om ook volgend jaar de eigen
bijdrage niet te verhogen naar de kostprijs van de voorziening. Wij identificeren ons met het
betoog van het College dat dit op dit moment een slecht idee is, omdat er nog geen inzicht is
waarop eigen bijdragen, vooral voor mensen met een middeninkomen, tot onwenselijke
cumulatie kunnen leiden. Hierdoor kan de situatie ontstaan dat mensen niet meer de zorg
afnemen die ze nodig hebben. Wij adviseren het College om volgend jaar, alvorens definitief te
beslissing over de eigen bijdragen, eerst zorgvuldig de mogelijke consequenties te onderzoeken.
Onderaan bladzijde 3 geeft u bij punt 2. aan de eigen bijdrage van de woningaanpassingen te
willen verlengen van 5 naar 15 jaar. De Adviesraad Wmo is niet tegen deze maatregel, alleen
adviseren wij u om rekening te houden met zaken die een kortere levensduur hebben dan 15
jaar.
Van ouders van een kind waarvoor de woning wordt aangepast wordt een eigen bijdrage
gevraagd. De Adviesraad Wmo adviseert u bij het opleggen van deze ouderbijdrage rekening te
houden met eventuele cumulatie van kosten voor deze ouders.
Op bladzijde 4 bij punt 4; met betrekking tot de eigen bijdrage voor kortstondig verblijf,
adviseert de Adviesraad Wmo om rekening te houden met de financiële lasten van betreffende
personen. Daarnaast adviseren wij u om die mensen die de eigen bijdrage voor het kortstondig
verblijf niet kunnen betalen, maar waarvan de mantelzorger dringend behoefte heeft aan respijt,
financieel tegemoet te komen.
Op bladzijde 4 bij punt 6; bij de berekening van het PGB geeft u aan dat de eigen bijdrage voor
persoonlijke verzorging gelijk getrokken wordt met de andere eigen bijdragen. De Adviesraad
Wmo adviseert er rekening mee te houden dat dit voor de mensen die hiervoor een eigen
bijdrage moeten betalen vervelend is. Indien zij persoonlijke verzorging onder de
Zorgverzekeringswet zouden afnemen, zouden zij geen eigen bijdrage hoeven te betalen.
De Adviesraad Wmo adviseert om met name daar nog eens goed naar te kijken en om hier bij
proefprojecten, bijvoorbeeld het samenvoegen van begeleiding persoonlijke verzorging en
huishoudelijke hulp, rekening mee te houden.
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Met vriendelijke groeten,

De heer J. Wesselink,
Voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn
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