
 

 

 
 

 

Aan Burgemeester en wethouders  

van de gemeente Bloemendaal 

 

cc:  gemeenteraad Bloemendaal 

  

 

 

Bloemendaal,  25 september 2019  

 

 

Betreft: advies concept verordening WMO 

 

In het kader van de adviestaak van de Adviesraad WMO-Sociaal Domein heeft het College 

de adviesraad verzocht om advies uit te brengen over het concept van de verordening  

WMO zulks in verband met gewijzigde wetgeving m.i.v. 1 januari 2020. 

 

De aanpassing van de WMO verordening concentreert zich op een aantal onderwerpen: 

 

!. Algemene voorziening versus maatwerkvoorziening. Er heeft reeds een kanteling plaats 

gevonden met betrekking tot de dagbesteding. Deze is van een maatwerkvoorziening 

gekanteld naar een algemene voorziening.  

 

2. Eigen bijdrage, het z.g. abonnementstarief, € 19,- per maand. Wanneer wordt een eigen 

bijdrage gevraagd.  

 

3. Eigen bijdrage verschuldigd bij een duurzame hulprelatie 

 

4. Minimabeleid met betrekking tot verschuldigdheid eigen bijdrage 

 

ad 1 

De adviesraad vraagt zich af in welke gevallen nog meer een maatwerkvoorziening wordt 

gekanteld naar een algemene voorziening. Wat zijn de criteria bij deze kanteling. Is daar al 

duidelijkheid over. 

 

ad 2 en ad 3 

De gemeente heeft gekozen voor een eigen bijdrage van € 19,- per maand conform het 

advies van de VNG. De adviesraad kan zich hierin vinden. Wel is wat de WMO Raad nog 



onduidelijk op welke datum de eigen bijdrage verschuldigd is, is dat de datum van de 

toekenning=beschikking  of de datum van de levering van de dienst.  

De adviesraad zet nog een kanttekening in welke gevallen een bijdrage verschuldigd is met 

andere woorden het abonnementstarief geldt. In de verordening dient duidelijk te worden 

aangegeven dat wanneer de hulprelatie voldoet aan de criteria van een duurzame hulprelatie 

de eigen bijdrage verschuldigd is.  

Voor inloopactiviteiten dat wil zeggen geen duurzame hulprelatie dient er geen eigen 

bijdrage verschuldigd te zijn om deze activiteit zo laag drempelig te laten zijn. 

 

Ad 4 

De gemeente heeft in haar minima beleid ervoor gekozen om  ook inkomens tussen de 110-

130% van het bijstandsniveau als minima aan te merken waardoor deze groep ook in 

aanmerking komt voor diverse kwijtscheldingsregeling dan wel extra bijdragen.  

De vraag van de adviesraad is om in lijn met het door de gemeente gekozen minimabeleid 

ook met betrekking tot de eigen bijdrage in het kader van WMO voor deze groep te laten 

gelden dat er geen eigen bijdrage verschuldigd is.  

 

Algemene opmerking: 

In het kader van een gewijzigd berichtenverkeer tussen aanbieders en gemeente adviseert 

de adviesraad om aanbieders te verplichten regelmatig regieberichten aan te leveren en 

deze ook op inzichtelijke wijze te verwerken. 

 

  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Ellen A.J. Verschuur – van der Voort 

Voorzitter Wmo-raad Sociaal domein Bloemendaal  


