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Kennisnemen van
Het feit dat de eigenbijdrageregeling Wmo is aangepast en de gevolgen daarvan voor de uitvoering van deze
regeling in Beuningen.

Inleiding
Op grond van artikel 15 en 19 van de Wmo kan de gemeenteraad besluiten een eigen bijdrage of eigen
aandeel (hierna: eigen bijdrage) op te leggen bij Wmo-voorzieningen. Uw raad heeft op 5 oktober 2010
besloten om van deze mogelijkheid gebruikt te maken. Zodoende wordt vanaf 1 januari 2011 voor alle
nieuwe en bestaande Wmo-voorzieningen een eigen bijdrage opgelegd. Het opleggen van een eigen
bijdrage betekent dat iemand zelf bij moet dragen in de kosten van de Wmo-voorziening.
Uw Raad heeft op 5 oktober 2010 eveneens besloten om de eigen bijdrage uit te voeren conform de
bepalingen van het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning (hierna: het Besluit). Op landelijk
niveau zijn in het Besluit regels vastgelegd over het heffen van een eigen bijdrage. Deze regels zijn van
invloed op bijvoorbeeld de maximale hoogte en duur van de opgelegde eigen bijdrage.
Met ingang van 9 november 2013 is het Besluit aangepast en dat heeft gevolgen voor de Beuningse
uitvoeringspraktijk.
Kernboodschap
1. Bij de eigen bijdrage voor in eigendom verstrekte voorzieningen en woningaanpassingen geldt geen
maximumtermijn van drie jaar meer
In de oude situatie maximeerde het Besluit in enkele gevallen de termijn waarover een eigen
bijdrage geheven kon worden. Deze termijn was drie jaar in het geval van de volgende Wmovoorzieningen:
1. een in eigendom verstrekte roerende zaak;
2. een bouwkundige of woontechnische aanpassing van een woning die in eigendom is
van de aanvrager.
Bij de aanpassing van het Besluit is de maximale termijn van drie jaar voor deze voorzieningen
vervallen. Dit betekent dat in deze gevallen net zo lang een eigen bijdrage opgelegd wordt, totdat
de kostprijs van de voorziening bereikt is. Het Besluit bepaalt namelijk dat de totale verschuldigde
eigen bijdrage niet hoger mag zijn dan de kostprijs van de voorziening.
2. Veranderde eigenbijdrageregeling wordt ook in Beuningen uitgevoerd
Uw Raad heeft beslist dat de eigenbijdrageregeling conform het Besluit uitgevoerd wordt.
Aangezien het Besluit recent is aangepast heeft dat automatisch gevolgen voor de manier waarop
in Beuningen een eigen bijdrage opgelegd wordt. Mensen die een Wmo-voorziening in eigendom of
een woningaanpassing toegekend krijgen, hebben te maken met een langere periode waarover een
eigen bijdrage verschuldigd is. De termijn is nu niet meer maximaal drie jaar, maar duurt net
zolang totdat de kostprijs van de voorziening is betaald.

3. De nieuwe regels gelden niet voor een al eerder opgelegde eigen bijdrage
Mensen die een eigen bijdrage opgelegd hebben gekregen op grond van het Besluit
maatschappelijke ondersteuning zoals dat van kracht was tot 9 november 2013, blijven vallen
onder de oude regels. De nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe toegekende Wmovoorzieningen.
Communicatie
Allereerst wordt de infotheek over de eigen bijdrage aangepast. De afdeling ZWI is op de hoogte en op die
manier wordt ervoor gezorgd dat de burgers volledig en juist geïnformeerd worden.
Bijlage
1. Routingformulier AT13002910.
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