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Vraag en antwoord:
Vraag 1
Vanaf 1 januari 2019 is de eigen bijdrage voor ondersteuning (maatwerk) o.g.v.
de Wmo € 17,50. Dit zonder inkomenstoets. Graag horen wij van u van hoeveel
mensen / gezinnen de eigen bijdrage is verlaagd.
Antwoord
Voor 250 personen is de eigen bijdrage verlaagd. Dat is 44% van de inwoners
die eigen bijdrage betalen. Dit is ook ongeveer gelijk aan het landelijke
gemiddelde.
Vraag 2
Voor hoeveel inwoners van Valkenswaard wordt huishoudelijke hulp
aangeboden als Algemene voorziening? Wordt voor deze mensen een
inkomenstoets gehouden om te komen tot die eigen bijdrage?
Antwoord
In totaal wordt voor 490 mensen hulp in het huishouden aangeboden als
algemene voorziening. Vanaf 2018 is de hoogte van de eigen bijdrage
afhankelijk van het besteedbaar inkomen. Ongeveer 50% van de mensen
betaalt geen eigen bijdrage. Dit is veelal vanwege het lage inkomen en of
andere bijzondere kosten. Vastgesteld na inkomenstoets.
Vraag 3
Enkele inwoners hebben ons benaderd m.b.t. hun eigen bijdrage rond
huishoudelijke hulp die als algemene voorziening is aangeboden. Zij betalen ook
eigen bijdrage voor de uren dat niet wordt gepoetst. Op grond waarvan is dit
mogelijk? Betekent dit dat ook de gemeente betaalt voor uren dat er niet wordt
gepoetst? Als dat zo is, vindt u dat dan reëel? Als u het met ons eens bent dat
betalen voor uren die niet worden gewerkt, niet juist is, bent u dan bereid om
hier steekproefsgewijs onderzoek naar te doen?

Antwoord
Bij hulp in het huishouden is niet het aantal uren bepalend maar is er sprake
van resultaatfinanciering. Dat resultaat betreft hier: een schoon huis. Voor de
algemene voorziening hulp bij het huishouden betaalt de cliënt een standaard
eigen bijdrage. Zorgaanbieders ontvangen van de gemeente een vast
periodebedrag. Met de zorgaanbieders is contractueel afgesproken dat de
mensen gemiddeld (dat is dus bij alle huishoudens) 104 uur hulp per jaar over
alle klanten van de opdrachtnemer hulp in het huishouden krijgen. Dat is dus
gemiddeld bij de mensen thuis 2 uur per week over de verschillende
huishoudens.
Vraag 4
De Wmo zegt al vanaf 2015 dat huishoudelijke hulp niet als algemene
voorziening mag worden aangeboden. Toch doen wij dit. Waarom handelt
Valkenswaard in strijd met de wetgeving?
Antwoord
Valkenswaard handelt niet in strijd met de Wmo 2015. De Centrale Raad van
Beroep heeft op 18 mei 2016 uitgesproken dat hulp in het huishouden als
algemene voorziening mag worden aangeboden Dit dient als basis voorliggend
aan een eventueel te verstrekken maatwerkvoorziening als omstandigheden
daarom vragen.

