Raadsvergadering van 26 februari 2013
Onderwerp:

Wijzigen van artikel 9.1 de toelichting en artikel
9.2 en de toelichting daarop van de Verordening
individuele voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Schiermonnikoog

Agendapunt 9

Schiermonnikoog, 14 februari 2013

Aan de Gemeenteraad
Voorstel
Artikel 9.2 en de toelichting van de Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke
ondersteuning gemeente Schiermonnikoog en de toelichting op artikel 9.1 van die verordening als
volgt te wijzigen:

a.
b.

Artikel 9.2 hernoemen: duur inning eigen bijdragen.
Aan artikel 9.2 toevoegen:
lid 3. de eigen bijdrage voor de voorziening ‘hulp bij het huishouden verschuldigd zolang van
deze voorziening gebruik wordt gemaakt.
lid 4. Bij voorzieningen die in bruikleen worden verstrekt en waarvoor de gemeente huur
betaalt geldt een eigen bijdrage zolang iemand de voorziening gebruikt.
lid 5. Bij voorzieningen die in bruikleen worden verstrekt en die door de gemeente zijn gekocht
gelden de eigen bijdragen gedurende een vooraf vastgestelde periode:
in geval van hulpmiddelen uit het kernassortiment 39 perioden;
in geval van hulpmiddelen buiten het kernassortiment geldt de economische
levensduur.
c.
Toelichting op artikel 9.1 uitbreiden met toelichting begrip kostprijs:
De kostprijs van een voorziening en/of het (jaarlijkse) onderhoudscontract wordt afgeleid van een
vastgesteld normbedrag (bijvoorbeeld een eenheidsprijs van het kernassortiment), een
goedgekeurde offerte, of de met een leverancier overeengekomen huur- of koopprijs of uurtarief.
In geval van huur van een voorziening door de gemeente is de kostprijs van een voorziening per
maand gelijk aan het maandelijks huurtarief van deze voorziening.
In geval van koop van een voorziening door de gemeente:
• De kostprijs van een voorziening uit het kernassortiment wordt bepaald door de aanschafprijs
te vermeerderen met het beheer- en onderhoudstarief gedurende 39 perioden.
• De kostprijs van een voorziening die buiten het kernassortiment valt wordt bepaald door de
aanschafprijs te vermeerderen met het onderhoudstarief gedurende de economische
levensduur.
Mocht er na het verstrijken van genoemde periode een vervangende voorziening ingezet moeten
worden, dan gaat de periode van betaling van een eigen bijdrage opnieuw in.
d.
Artikel 9.2 in de toelichting ook hernoemen naar “duur inning eigen bijdragen”

Toelichting
Wij stellen het volgende voor:
• De kostprijs voor de kernassortimentsartikelen bestaat uit de aanschafprijs (per 1 oktober 2012
dus eenheidstarief), vermeerderd met het beheer- en onderhoudstarief gedurende drie jaar. Deze
kostprijs wordt verdeeld over 39 perioden (drie jaar) bij het CAK ingebracht om de eigen bijdragen
te innen. Het CAK berekent vervolgens de te betalen eigen bijdrage op basis van het inkomen en
eventueel overige voorzieningen.
• Voor artikelen die buiten het kernassortiment (circa 5%) vallen wordt de aanschafprijs
(nieuwwaarde, aangezien het om buitenkernassortiment gaat), plus beheer en onderhoud
gedurende de economische levensduur (= gebruiksduur in de toelichting op de verordening art.
8.1) aangehouden als kostprijs. De eigen bijdrage wordt dan ook gedurende de economische
levensduur geïnd door het CAK.
Na verstrijken van de 39 perioden of periode van economische levensduur wordt geen eigen bijdrage
meer voor het betreffende hulpmiddel gevraagd, tenzij er sprake is van een nieuwe (vervangende)
levering. De inning door het CAK stopt automatisch. Mocht er een ander hulpmiddel geleverd worden,
gaat de inning van een eigen bijdrage opnieuw in.
De aanschafprijs van de kernassortimentsartikelen is gebaseerd op een soort gewogen gemiddelde
van tarieven bij nieuwlevering en herverstrekking. De leeftijden van deze hulpmiddelen bij
verstrekking kunnen daarom variëren, daar is in de prijs ook al rekening mee gehouden. Berekend is
dat inning van eigen bijdragen gedurende 39 perioden het meest optimaal is om mensen een
redelijke eigen bijdrage te laten leveren in de kosten van het hulpmiddel (tot maximaal de kostprijs),
en niet langdurig voor relatief lage bedragen een heel administratief proces op te tuigen/opgetuigd te
laten.
In geval van buitenkernassortimentsartikelen gaat het om nieuwe verstrekkingen, waarvoor een
offerte wordt opgesteld en goedgekeurd. Voor deze hulpmiddelen is het redelijk om aan te sluiten bij
de economische levensduur, aangezien het om nieuwe hulpmiddelen gaat.
Voor de volledigheid wordt in de verordening nu ook de periode van inning van eigen bijdragen voor
huishoudelijke hulp specifiek vastgelegd, evenals de kostprijsbepaling in het algemeen.
Wat is de aanleiding?
Tot 1 oktober 2012 huurden de Nofa+ gemeenten hulpmiddelen bij UNU, Lammert de Vries en
Welzorg. Vanaf 1 oktober 2012 zijn deze gemeenten overgestapt op een koopconstructie bij Harting
Bank (HB). Dit betekent dat de huurcontracten met Welzorg en Lammert de Vries zijn beëindigd. Het
contract met leverancier UNU loopt echter wel door, hierin verandert niets. Bij UNU is al meerdere
jaren sprake van een sterfhuisconstructie, die kan worden voortgezet. Hoe minder hulpmiddelen
uiteindelijk onder dat (dure) contract vallen, hoe beter.
Voor het gebruik van de hulpmiddelen (m.u.v. de uitzonderingen uit artikel 9.1 van de verordening)
wordt een eigen bijdrage gevraagd aan inwoners ouder dan 18 jaar. Deze eigen bijdrage mag niet de
kostprijs van de voorziening overstijgen en wordt inkomensafhankelijk bepaald. Dit is geregeld in de
Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Schiermonnikoog.
Door het wijzigen van huur naar koop van hulpmiddelen, moet ook het beleid voor de inning van
eigen bijdragen worden aangepast. Hierbij moeten keuzes worden gemaakt in het bepalen van de
kostprijs van de hulpmiddelen, en de periode van inning van eigen bijdragen.
Bij een huurconstructie betalen onze inwoners gedurende de gebruiksduur (huurperiode) een eigen
bijdrage, die inkomensafhankelijk is en niet meer is dan het huurtarief per maand. Het huurtarief is
daarbij ook meteen de kostprijs.
Bij de koopconstructie is de situatie anders. Onze gemeente betaalt per 1 oktober 2012 bij de inzet
van een hulpmiddel een eenheidstarief voor de levering, en daarnaast een onderhoudstarief per
maand. De afgelopen maanden is een aantal mogelijkheden bekeken, om de inning van de eigen
bijdragen bij de koopconstructie te regelen. Daarvoor moet de kostprijs bepaald worden, evenals de
periode gedurende welke wij een eigen bijdrage willen innen.
Kosten en dekking
De inning van de eigen bijdragen loopt via het CAK. Cliënten zullen door ons over de wijziging
geïnformeerd moeten worden (bijvoorbeeld de aanpassing van de looptijd eigen bijdrage). Voor

cliënten die vóór 1 oktober 2012 al een hulpmiddel hadden via de huurconstructie, welke nu door de
gemeente is overgenomen, geldt dat dit hulpmiddel wordt gezien als een artikel uit het
kernassortiment. Voor deze cliënten geldt dus vanaf 1 oktober 2012 nog een betaling gedurende
maximaal 39 perioden voor het betreffende hulpmiddel.
Financiële gevolgen
Het is lastig in te schatten wat de financiële gevolgen van dit besluit zijn. De wijziging vloeit voort uit
de wijziging van de constructie van huren naar kopen. Cliënten betalen uiteindelijk maximaal de
kostprijs van het hulpmiddel, waar dat niet mogelijk is binnen de wettelijke normen blijft een deel van
de kosten voor rekening van de gemeente. Gezien de voordelige aanbesteding en de kosten per
periode die nu maximaal gemaakt worden voor een hulpmiddel, zal het aandeel van de gemeente
relatief kleiner zijn dan gedurende de oude huurcontracten. De financiële gevolgen worden
gemonitord, en waar nodig worden in de tussentijdse rapportages afwijkingen gerapporteerd.
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