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Aan de Gemeenteraad
Voorstel
1. In te stemmen met het voorstel, lid 6 van artikel 8.2 van de Verordening individuele voorzieningen Wmo
gemeente Schiermonnikoog en de toelichting daarop, met ingang van 01 april 2012 te laten vervallen,
2. In te stemmen met het voorstel, lid 4 en lid 5 van artikel 9.1 van de Verordening individuele voorzieningen
Wmo gemeente Schiermonnikoog en de toelichting daarop, met ingang van 01 april 2012 te laten
vervallen,
3. In te stemmen met een overgangstermijn voor de burgers die een individuele beschikking hebben
ontvangen.
Aanleiding
1. Overheveling van 10% bij huishoudelijke hulp
Er wordt nu enkele jaren binnen de Wmo met Pgb ’s gewerkt. Ons is gebleken dat budgethouders wel van de
meeneemregeling gebruik maken, omdat er nog budget over was, maar dat dit budget vrijwel nimmer in het
daaropvolgende jaar wordt uitgegeven. Vrijwel alle budgethouders moesten daardoor een jaar na dato het
budget alsnog terug betalen. De meeneemregeling maakt uitvoering van de Pgb regeling ingewikkeld maar
levert in de praktijk niet de beoogde voordelen op. Het fungeert voor mensen die budget over houden als een
soort standaard uitstel voor terugbetaling, terwijl het niet voor het eigenlijke doel wordt gebruikt. Het bijhouden
van de stuwmeren van budgetten brengt bovendien het nodige werk met zich mee. Wij stellen daarom voor
de regeling af te schaffen.
2. Eigen bijdrage hulpmiddelen
De vastgestelde begroting 2012 – 2015 bevat een herprioritering voor de eigen bijdrage voor Wmo
hulpmiddelen. De begroting gaat er van uit dat aan burgers voortaan voor alle voorzieningen (met
uitzondering van rolstoelen) de wettelijk toegestane maximale eigen bijdrage wordt gevraagd. Om dit mogelijk
te maken zal de gemeentelijke verordening moeten worden gewijzigd.
De wijziging betreft het ophogen van eigen bijdrage voor scootmobielen, bijzondere fietsen en trapliften. Voor
deze voorzieningen wordt nu een vast bedrag per vier weken betaald (€ 5,00 voor een scootmobiel of een
fiets, € 10,00 voor een traplift). Voorgesteld wordt de eigen bijdrage voor deze voorziening te verhogen tot de
wettelijk toegestane maximale eigen bijdrage. Voor andere voorzieningen wordt die bijdrage al geïnd.
Uiteraard geldt altijd, dat er geen hogere eigen bijdrage kan worden gevraagd dan de kostprijs van de
voorziening.
Kosten en dekking
Het voorstel heeft geen negatieve financiële gevolgen voor de begroting.
Fatale datum
Overgangstermijn overheveling van 10% bij huishoudelijke hulp
Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel, wordt aan de burgers die een individuele beschikking hebben
ontvangen, een overgangstermijn geboden. Voorgesteld wordt voor bestaande rechten 1 januari 2013 als
overgangsdatum te hanteren. De belanghebbenden hebben dan voldoende tijd zich op de nieuwe situatie in
te stellen.
Overgangstermijn bij eigen bijdrage hulpmiddelen
Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel, wordt aan de burgers die een individuele beschikking hebben
ontvangen, een overgangstermijn geboden. Voorgesteld wordt voor bestaande rechten 1 juli 2012 als
overgangsdatum te hanteren. De belanghebbenden hebben dan voldoende tijd zich op de nieuwe situatie in
te stellen.
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de secretaris,
de burgemeester,
S. Stamhuis

J. Stellinga



