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Geachte leden van de Wmo-raad,

Op 16 juli 2019 hebben wij u om advies gevraagd op de beleidskeuzes die ten grondslag liggen aan de
wijziging op de Wmo verordening.
Op 25 september 2019 onWingen wij van u een advies hierover. Hartelijk dank hiervoor,
Hieronder gaan wij in op de punten uit uw advies:

Tcn aanzien van ad. 1
Het college beraadt zich of en hoeverre maatwerkvoorzieningen verder gekanteld worden naar
algemene voorzieningen.

Ten aanzien van ad. 2 cn 3
. De betaling van de eigen bijdrage (abonnementstarief) zal starten op het moment dat de zorg start
of dat de voorziening geleverd wordt.
. Het college is van mening dat er sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie bij de individuele
begeleiding of dagbesteding die door vijf gesubsidieerde organisaties wordt geboden, In artikel 10 lid
3 is opgenomen dat voor deze voorzieningen het abonnementstarief wordt gevraagd. Voor nadere
toelichting over de precieze voorzieningen wordt verwezen naar de Subsidieverordening algemene
voorzieningen specifieke doelgroepen Bloemendaal 20L9,
. Voor inloopactiviteiten zal geen eigen bijdrage verschuldigd zijn

Tcn aanzicn van ad. 4
Het college is van mening dat er een compensatie tegenover het gebruik van gemeentelijke Wmo-
voorziening mag staan, een bijdrage in de kosten van maximaal 19 euro per maand wordt gezien als
redelijke en betaalbare bijdrage.

Overigens is er in individuele situaties en bij uitzondering de mogelijkheid om inwoners vrij te stellen
van eigen bijdrage op basis van de hardheidsclausule. Bijvoorbeeld als er sprake is van problematische
schulden of zorgmijding. Dit betreft altijd een afweging per cliënt.
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Wij willen u nogmaals danken voor uw advies

burgemeester en wethouders Blodmendaal,

burgemeester

secretaris
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