Advies Adviesraad WMO

Reactie

gevolgen
voor het
voorgesteld
e besluit
Geen

1 Eigen Bijdrage niet inzetten als Hiertoe is reeds besloten in het
bezuinigingsmaatregel
kader van de nota Ruimte voor
Nieuw Beleid.
Overigens is deze bezuiniging
maar een klein onderdeel van de
totale bezuiniging die moet
worden gerealiseerd. Het ligt in
de rede dat ook op het gebied
van de Wmo noodzakelijke
bezuinigingen worden
gerealiseerd.
Is verwerkt.
2 De inkomensgrens voor alle
Wij voldoen hieraan, door deze
voorzieningen gelijktrekken.
grens voor alle voorzieningen,
waarvoor een eigen bijdrage
wordt gevraagd, op 120 procent
te stellen
De norm van 75 procent heeft als Geen
3 Laat het oude Wvg beleid
reden dat aanbieders te maken
(bedoeld wordt AWBZ) los
t.a.v. de hoogte van het PGB met eisen die voortvloeien uit
kwaliteitswetgeving, CAO’s en
overhead (huisvesting,
automatisering en dergelijke) en
een pgb-houder niet.
De Pgb houder kan voor
ondersteuning op het
administratieve vlak kosteloos
terecht bij de Sociale
Verzekeringsbank.
Overigens “verdient” de
gemeente er niet op, maar heeft
de gemeente hooguit lagere
uitgaven.
Het argument om geen PGB
onderscheid te maken naar
zorgzwaarte en geen PGB te
verstrekken voor zwaardere
vormen van huishoudelijke hulp is
erin gelegen dat mensen die
deze zwaardere vorm nodig
hebben, ondersteuning
behoeven bij het voeren van de
regie over het huishouden. Het is
twijfelachtig of deze wel in staat
zijn om zelfstandig om te gaan
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met een PGB.
4 Stemt in met de
verantwoordingsplicht over
het bruto budget van het
persoonsgebonden budget
5 Neem in de beschikking een
zinsnede op over de
terugbetaling van nietbesteed persoonsgebonden
budget

Akkoord

Geen

Akkoord

Opgenome
n in
conceptbesluit.

Dit is technisch niet mogelijk
6 Vermeld in artikel 3.4 de
maximale eigen bijdrage voor omdat de kostprijs van
voorzieningen sterk uiteenloopt
alle Wmo voorzieningen
en ook in de tijd verandert.
Ter informatie zal een overzicht
worden toegevoegd van de
bedragen die iemand maximaal
betaalt afhankelijk van zijn
inkomen. Als de kostprijs van de
voorziening hoger is, geldt deze
kostprijs echter als maximum.

Geen,
informatie
wordt
toegestuurd
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