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Ontwi kkelingen Wet maatschappel ijke ondersteu ning (Wmo)

Geachte leden van de raad,
ln 2019 is het abonnementstarief binnen de Wmo ingevoerd. Voor 2019 werd de
eigen bijdrage berekend op basis van de financiële draagkracht van de inwoner.
Sinds 2019 is er sprake van een inkomensonafhankelijke bijdrage, die nu maximaal
€ 19 per huishouden per maand bedraagt. De Algemene Maatregel van Bestuur
reële prijs Wmo 2015 en een dubbele vergrijzing hebben ook invloed op de kosten
van de Wmo.

Abonnementstarief
De invoering van de maatregel heeft gevolgen voor de inkomsten en uitgaven
binnen de Wmo:
1. daling in de inkomsten van de heffing van de eigen bijdrage;
2. toename in het aantal aanvragen. lnwoners die eerst voldoende middelen
hadden om zelf ondersteuning te betalen, doen nu een beroep op de Wmo
vanwege de geringe eigen bijdrage van € 19 per maand.
Het Rijk vergoedt bij benadering de helft van de gederfde inkomsten, die de
gemeenten door het wegvallen van de inkomensafhankelijke eigen bijdragen
mislopen. Er wordt geen rekening gehouden met de aanzuigende werking van het
abonnementstarief.
Er is vooral een forse stijging zichtbaar bij hulp bij het huishouden. De stijging is
zichtbaar in alle leeftijdsgroepen. lnwoners die voorheen een particuliere hulp
hadden stappen over naar ondersteuning via de gemeente.
Daarnaast is er vanaf het laatste kwartaal 2019 ook een stijging in de aantallen
trapliften. Dit mogelijk als gevolg van het langer zelfstandig thuis wonen.
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Door de stijging van het abonnementstarief ontstaat er per 2019 een structureel
tekort op de gemeentebegroting. Voor 2019 worden de lasten opgevangen binnen

de taaKvelden 6.6. Maatwerkvoorzieningen (Wmo) en 6.71 Maatwerkdienstverlening
18+. Voor 2Q20 en verder is dit niet mogelijk. De toename van het aantal cliënten ten
opzichten van januari 2019 van 15o/o is doorberekend. Op basis van deze
berekening is de prognose voor 2020 een tekort van €315.000.

Algemene Maatregelvan Bestuur reële pr'rjs Wmo 2015
Per juni 2017 is de AMvB reële prijs Wmo 2015 van kracht. Dit houdt in dat er een
goede verhouding is tussen de prijs voor de levering van een voorziening, de eisen
die worden gesteld aan de kwaliteit van de voorziening en de continuiTeit in de
hulpverlening tussen de cliënt en de hulpverlener.
De loonontwikkeling binnen de sector is van grote invloed op de te hanteren reële
kostprijzen. Gedurende de huidige contractperiode is de kostprijs voor Hulp bij het
huishouden met ongeveer 14o/o gestegen. De venrvachting is dat de loonstijging in
2020 verder doorzet.

Op basis van de loonontwikkelingen zijn er extra kosten voor 2020, te weten
€168.000.

Vergrijzing
Landelijk is er sprake van een dubbele vergrijzing. Onder dubbele vergrijzing wordt
verstaan dat niet alleen de groep ouderen een relatief groter aandeel vormt van de
Nederlandse samenleving maar dat tevens de gemiddelde leeftijd steeds hoger komt
te liggen. Het CBS geeft de volgende groei aan in het aantal 65 plussers voor de
komende 20 jaar van de inwoners van Bevenruijk:
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Op basis van deze ontwikkeling is de volgende prognose gemaakt.
Op dit moment maakt 15o/o vãn alle inwoners boven de 65 maakt gebruik van een
Wmo-voorziening. Om deze stijging in kosten uit te drukken, is gekeken naar de
gemiddelde kosten van een gebruiker hulp bij het huishouden omdat de grootste
stijging bij hulp bij het huishouden te zien is. Dit betekent een kostenstijging van
ongeveer € 120.000 per jaar.

Financiele gevolgen 2020
Vanaf 2020 en verder worden er tekorten ven¡vacht, die niet meer binnen het budget
opgevangen kunnen worden. De tekorten voor 2020 worden meegenomen in de
voorjaarsnota, waarbij eventuele structurele dekkingen worden gezocht binnen het
taakveld en programma.
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2021en verder
De effecten van het abonnementstarief en de stijging van de loonkosten zijn niet in
te schatten voor 2021 en verder. Gedurende het jaar blijven wij de ontwikkelingen
monitoren. Daarnaast wordt bij de aanbesteding voor Hulp bij het Huishouden voor
2021 en verder, gezocht naar structurele oplossingen en wordt er gekeken naar de
am btelijke capaciteit.
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