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Registratienummer:  RVO19.0128 Portefeuillehouder: T. Biersteker Van team: Zorg Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: 
 AMvB Abonnementstarief Wmo 2020 (kenmerk ID19.07270)    Behandelend ambtenaar: Telefoonnummer: E-mail adres: Marlies Reekers  (0223) 67 1245 m.reekers@denhelder.nl Onderwerp:  Implementatie Wmo abonnementstarief 2020  Gevraagd besluit: - De huidige beleidskeuzen met betrekking tot het betalen van een eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen, zoals opgenomen in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2019 handhaven, te weten:  - eigen bijdrage vragen voor Wmo maatwerkvoorzieningen;  - geen minimabeleid eigen bijdrage voeren;  - geen lagere eigen bijdrage vaststellen dan het landelijk geldende tarief van €19,00 per maand;  - bij een woningaanpassing voor een minderjarige, is de ouder bijdrageplichtig;  - geen eigen bijdrage vragen voor de voorzieningen (sport)rolstoel, verhuizing en inrichting van een woning, als gevolg van verhuizing naar een aangepaste woning en het bezoekbaar maken van een woning. - Geen eigen bijdrage vragen voor de Wmo algemene voorzieningen: inloop van de GGZ, inloop en dagbesteding van Reakt en de verblijfsvoorziening van het Vriendenhuis van Roads.  Publiekssamenvatting Den Helder wil met haar sociaal beleid realiseren dat iedereen in de samenleving kan meedoen en waar nodig wordt ondersteund om de eigen kracht en mogelijkheden te benutten. Aan de inwoners wordt integrale hulp en dienstverlening geboden dichtbij hun leefomgeving in hun eigen wijk. De ondersteuningsvragen worden opgevangen door het aanbieden van algemene voorzieningen die toegankelijk zijn voor iedereen. En wanneer het nodig is door verwijzing naar een professionele organisatie, waar een indicatie voor wordt afgegeven. Voor deze maatwerkvoorzieningen betalen inwoners een eigen bijdrage.   Met ingang van 2020 geldt een maximale eigen bijdrage van € 19,-- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen buiten dit Wmo abonnementstarief.  Met de invoering van het Wmo abonnementstarief 2020 verandert ook de dynamiek in de Wmo eigen bijdrage keten: gemeenten krijgen meer taken. Een belangrijke wijziging betreft de nieuwe gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het Centraal Administratie Kantoor (CAK) voor het aan- en afmelden van cliënten voor de eigen bijdrage.   Aanleiding en centrale vraag Met ingang van 2020 wordt het Wmo abonnementstarief ingevoerd: inwoners betalen een maximale eigen 

bijdrage van € 19,-- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. Beschermd wonen en maatschappelijke opvang vallen buiten het abonnementstarief. Hiervoor blijven de huidige inkomensafhankelijke eigen bijdragesystematieken bestaan.  Vooruitlopend op de invoering van het Wmo abonnementstarief was in 2019 via een AMvB bepaald dat de 
maximale eigen bijdrage € 17,50 per vier weken is. Met de invoering van het Wmo abonnementstarief 2020 wordt ook de gegevensuitwisseling tussen gemeenten en het CAK voor het aan- en afmelden van cliënten voor de eigen bijdrage gewijzigd. Om deze implementatie uit te voeren moet de gemeente vooraf een aantal keuzen maken met betrekking tot het betalen van een eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen.  De centrale vraag is: Welke beleidskeuzen maakt de gemeente met betrekking tot de inning van de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen?  Doelen en resultaten Het Wmo abonnementstarief op een goede wijze implementeren zodat de gegevensuitwisseling tussen gemeente en het CAK kan worden uitgevoerd vanaf 1 januari 2020. 
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 Kaders en omstandigheden - Wmo 2015 Deze wet bepaalt dat inwoners in aanmerking komen voor gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang. - AMvB Abonnementstarief Wmo 2020 Om de stapeling van zorgkosten voor inwoners te verminderen is het Wmo abonnementstarief 
ingevoerd. Inwoners betalen een maximale eigen bijdrage van € 19,-- per maand voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo. En het abonnementstarief is van toepassing op zowel maatwerk als een deel van de algemene voorzieningen. Dit betreft algemene voorzieningen met een duurzame hulpverleningsrelatie.   - Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2019 De Wmo schrijft voor dat de gemeenteraad per verordening de regels vaststelt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning.  Argumenten en alternatieven Den Helder biedt diverse Wmo voorzieningen om te voldoen aan de ondersteuningsvraag van de inwoners om zelfstandig te kunnen blijven wonen en hun zelfredzaamheid te behouden. Naast algemene voorzieningen zijn dit maatwerkvoorzieningen, zoals begeleiding, dagbesteding, hulpmiddelen, ondersteuning bij het voeren van een huishouden, woonvoorzieningen en taxivervoer. Wanneer een inwoner is doorverwezen naar een professionele organisatie en een Wmo maatwerkvoorziening krijgt, wordt een indicatie afgegeven en betaalt de inwoner een eigen bijdrage. Met de invoering van het Wmo abonnementstarief 2020 is deze maximaal € 19,-- per maand. Beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning vallen hier buiten.  Om het Wmo abonnementstarief 2020 in te kunnen voeren, zijn de te maken keuzen met betrekking tot de inning van de eigen bijdrage getoetst aan de bepalingen in onze huidige Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2019. Beleidskeuzes omtrent de eigen bijdrage zijn op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 voorbehouden aan de gemeenteraad door middel van de verordening.  Dit betekent het volgende:  De keuze om wel/niet een eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen en algemene voorzieningen te vragen. Het is realistisch om een eigen bijdrage te vragen voor Wmo maatwerkvoorzieningen via het Wmo abonnementstarief. Nu deze eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is, zal de hoogte van de eigen bijdrage niet drempelverhogend zijn voor de inwoner om gebruik te maken van een Wmo maatwerkvoorziening, wanneer dit voor hem een passende oplossing is en hij daarvoor in aanmerking komt. Dit geeft geen verandering ten opzichte van de huidige situatie (artikel 8, lid 1 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019).   Vanaf 2020 is het Wmo abonnementstarief ook van toepassing op de eigen bijdragen van deelnemers voor Wmo algemene voorzieningen, wanneer bij deze voorzieningen sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie.  Na overleg met aanbieders van Wmo algemene voorzieningen, waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie, is geconstateerd dat het innen van een eigen bijdrage drempelverhogend is voor de doelgroep, zijnde mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslavingsachtergrond, en zal leiden tot het niet meer deelnemen aan de activiteit. Terwijl deze activiteiten juist bedoeld zijn om mensen te verleiden om naar de activiteit te komen om sociale uitsluiting en/of overlast te voorkomen. Er wordt geen eigen bijdrage geïnd voor de voorzieningen:  - Inloop van Reakt (voor chronisch verslaafden, gericht op ontmoeting/signalering/activering) - Dagbesteding van Reakt (voor mensen die verslaving onder controle hebben) - Inloop van de GGZ (gericht op inloop/signalering/activering) - het Vriendenhuis van Roads (verblijfsvoorziening met inzet ervaringsdeskundigheid, mensen betalen zelf al de huur) Er wordt dan ook geen eigen bijdrage geïnd voor deze algemene voorzieningen.  Wel/ niet kiezen om minimabeleid eigen bijdrage te (blijven) voeren, waarbij op basis van een inkomensgrens de bijdrage niet verschuldigd is. Den Helder voert nu geen minimabeleid voor wat betreft de eigen bijdrage voor Wmo maatwerkvoorzieningen.  Inwoners met een laag inkomen conform de bijstandsnorm kunnen gebruik maken van de aanvullende, door de gemeente gecontracteerde, zorgverzekering. Deze verzekering vergoedt de kosten van de eigen bijdrage. Dit is geen verandering van de huidige situatie.  Wel/niet kiezen voor een lager abonnementstarief voor alle cliënten van de Wmo dan het landelijk geldende 

tarief van € 19,00 per maand. 
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Vooruitlopend op de invoering van het Wmo abonnementstarief was in 2019 via een AMvB bepaald dat de 
maximale eigen bijdrage € 17,50 per vier weken is. In het afgelopen jaar hebben wij geen signalen gekregen dat deze bijdrage voor inwoners te hoog was. Er wordt geen lager abonnementstarief voor alle Wmo cliënten ingevoerd.  Wel/niet kiezen om voor bepaalde maatwerkvoorzieningen en voor bepaalde algemene voorzieningen geen eigen bijdrage te vragen. In de huidige verordening is bepaald dat er geen eigen bijdrage is verschuldigd voor de volgende maatwerkvoorzieningen: - een (sport)rolstoel, inclusief de aanpassingen hieraan;  - een verhuizing en/of  de stoffering bij de inrichting van een woning, als gevolg van verhuizing naar een aangepaste woning;  - het bezoekbaar maken van de woning. Er wordt geen wijziging aangebracht en de huidige regels worden gehandhaafd zoals opgenomen in artikel 8, lid 2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2019.  Er wel/niet voor kiezen dat bij een woningaanpassing voor een minderjarige, de ouder bijdrageplichtig is. In de huidige verordening is bepaald dat de onderhoudsplichtige ouder bij een woningaanpassing voor een minderjarige bijdrageplichtig is. Omdat de hoogte van de eigen bijdrage niet inkomensafhankelijk is met de invoering van het Wmo abonnementstarief wordt deze bepaling niet gewijzigd. Dit is geen verandering van de huidige situatie ( artikel 8, lid 7 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2019).  Op het moment dat de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Den Helder 2019 wordt aangepast zal in artikel 1 een verwijzing worden opgenomen naar het nieuwe wetsartikel in de Wmo.  Na vaststelling van de nota Sociaal Beleid wordt nagegaan of de Verordening maatschappelijke ondersteuning aanpassing behoeft en dan zal de eerder genoemde wetswijziging worden meegenomen.   Bestuurlijke vernieuwing 
De invoering van een maximale eigen bijdrage van € 19,-- voor zorg en ondersteuning vanuit de Wmo per 1 januari 2020 (Wmo abonnementstarief) is één van de maatregelen van het kabinet om de stapeling van zorgkosten tegen te gaan.   Duurzaamheid Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum.  Financiële consequenties De implementatie van het Wmo abonnementstarief leidt tot een andere gegevensuitwisseling. Niet de zorgaanbieders leveren de gegevens van de cliënten aan bij het CAK, maar de gemeenten doen dit vanaf 1 januari 2020. Hiervoor is een nieuw informatiemodel ontwikkeld binnen iStandaarden.  Dit betekent dat de gemeente nieuwe programmatuur nodig heeft. In de aankomende nieuwe versies van de Suites voor het Sociaal Domein wordt dit verwerkt. Hier zijn voor de gemeente geen extra kosten aan 
verbonden. Bij Centric vallen deze nieuwe versies onder de reguliere “upgrade protections”.  Het aan- en afmelden van cliënten bij het CAK brengt voor de gemeente extra administratieve handelingen met zich mee. De benodigde extra formatie bij team zorg wordt in eerste instantie opgevangen binnen het budget personeel.   Uitvoering en planning Het ketenbureau i-Sociaal Domein heeft de aanpak beschreven voor de implementatie en daarbij de tijdsplanning aangegeven. Aan de hand van deze checklist vinden de werkzaamheden plaats. In het kort komen de werkzaamheden neer op:    Actie         Planning 1. Bepalen beleids-en ontwerpkeuzen, onderverdeeld  naar beleid, software, processen en organisatie    4e kwartaal 2019 2. Uitvoering / realisatie:   Gegevensoverdracht CAK - gemeenten     4e kwartaal 2019 3. Uitrol - uitrol software        december 2019 - aanlevering gegevens       1e kwartaal 2020    
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Communicatiestrategie Het CAK informeert de zorgaanbieders over de gewijzigde manier van gegevens aanleveren. Ook vanuit de gemeente worden de zorgaanbieders op de hoogte gesteld. Inwoners met een Wmo voorziening worden via het CAK geïnformeerd over de invoering van het Wmo abonnementstarief. Aan de hand van een handboek worden medewerkers van team zorg en klantcontactcentrum geïnformeerd.   Den Helder, 12 november 2019.  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Jeroen Nobel   secretaris Robert Reus   


