Amendement Eigen bijdrage woningaanpassing minderjarige kinderen
De Drechtraad in vergadering bijeen op 6 november 2018
Gezien hebbend:
•

de informatie behorend bij het voorstel aanpassing eigen bijdrage WMO, minimabeleid van de
Drechtraad.

Constaterende dat:
•
•
•
•

in de huidige Verordening Eigen Bijdrage WMO Drechtsteden woningaanpassingen voor minderjarige
kinderen vrijgesteld zijn van eigen bijdragen
uit de toelichting op het aanpassingsvoorstel blijkt dat het opnieuw invoeren van eigen bijdragen op dit
onderdeel nauwelijks inkomsten genereert
het opnieuw invoeren van eigen bijdragen voor betrokkenen kan leiden tot langdurige betaling vanwege
de hoge kosten per aanpassing;
betaling stopt bij bereiken kostprijs dan wel bij niet meer gebruiken van de aanpassing.

Overwegende dat:
•
•
•
•
•
•

langdurige betaling van eigen bijdragen voor een voorziening een grote belasting kan zijn en een
overweging om een noodzakelijke aanpassing uit te stellen dan wel helemaal niet uit te voeren
er een gering aantal aanvragen is voor woningaanpassingen voor minderjarige kinderen (< 10 per jaar)
nuancering in hoogte en betalingsduur van eigen bijdragen niet meer mogelijk is vanaf 01-01-2019
meerpersoonshuishoudens <AOW-leeftijd sowieso geen eigen bijdragen betalen vanaf 01-01-2019
(in de praktijk zullen daardoor alleen eenoudergezinnen <AOW-leeftijd bijdrageplichtig zijn voor woningaanpassingen t.b.v. hun minderjarige kinderen)
wij een betrouwbare overheid willen zijn die niet elk jaar een andere bijdrageregeling invoert waardoor
inwoners niet weten waar ze aan toe zijn
wij daarom nu een beslissing willen nemen of er wel of geen eigen bijdragen worden gevraagd voor
deze voorziening voor langere termijn om gebruikers zekerheid te geven over de financiële gevolgen van
een aanpassingsaanvraag.

Draagt het Drechtstedenbestuur op:
•
•

het voorliggende voorstel op punt 5 aan te passen als volgt:

5. Handhaven van de vrijstelling van eigen bijdragen voor woningaanpassing tbv minderjarige
kinderen
de vernummering van de gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden hierop aan te passen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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