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Abonnementstarief Wmo

Geacht raadslid,
Middels deze brief brengen wij u op de hoogte van de invoering van het
abonnementstarief Wmo op de Algemene Voorziening Schoonmaak per 31
december 2018.
Op 4 december 2018 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport de AMvB Wmo 2019 gepubliceerd. In 2019 geldt een maximale eigen
bijdrage van € 17,50 per vier weken voor hulp en ondersteuning in de vorm van
maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo. Stapeling van zorgkosten en een
vereenvoudiging van de uitvoering zijn hiervoor de belangrijkste argumenten.
Hoewel de AMvB zich op de maatwerkvoorzieningen richt, heeft het college
besloten het abonnementstarief ook in te voeren voor de Algemene
Voorziening Schoonmaak. Dit betekent dat alle klanten die gebruik maken van
de AVS, vanaf 31december 2018 een eigen bijdrage van € 17,50 per
zorgperiode betalen. In het verleden was dit € 12,00, € 40,00 of € 60,00 per
zorgperiode, afhankelijk van het inkomen van de klant.
Het invoeren van een abonnementstarief voorde AVS voorkomt dat cliënten
vanuit de AVS overstappen naar de maatwerkvoorzieningen. De financiële
verschillen tussen maatwerk en algemene voorzieningen worden immers
weggenomen. Het voorkomen van de overstap van een algemene voorziening
naar een maatwerkvoorziening neemt ook het risico op verhoogde
uitvoeringskosten weg.
Klanten die in het verleden een eigen bijdrage van € 12,00 per zorgperiode
moesten betalen, gaan in de nieuwe situatie € 5,50 per zorgperiode meer
betalen. Voor de eerste vijf zorgperiödes wordt de verhoging van hun eigen
bijdrage daarom door de gemeente gecompenseerd. De wetgever heeft een
eigen bijdrage van €17,50 vastgesteld waarbij hij van mening is dat iedereen dit
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vanuit zijn of haar inkomen moet kunnen betalen. In bijzondere gevallen gaan
we met de klant in gesprek om de persoonlijke situatie in beeld te brengen en
een oplossing te zoeken.
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer R. Veenstra. Zijn
telefoonnummer is 0599 631631. Het e-mailadres is
gemeente(S)stadskanaai.nl.
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