
 
 

 
 

 
 
 
Amendement Vrijstelling eigen bijdrage individuele begeleiding en 
dagbesteding 
 
De Drechtraad in vergadering bijeen op 6 november 2018 
 
Gezien hebbende de informatie behorend bij het voorstel aanpassing eigen bijdragen 
WMO, minimabeleid van de Drechtraad. 
 
Constaterende dat  
 

• in de huidige verordening eigen bijdrage WMO Drechtsteden individuele begeleiding en 
dagbesteding geen eigen bijdragen kennen om zorgmijding te voorkomen 

• zorgmijding niet bevorderlijk is voor de kwaliteit van leven van betrokkenen 
• noodzakelijke zwaardere zorg als gevolg van zorgmijding veel kosten met zich meebrengt 
• verward gedrag als gevolg van zorgmijding voor maatschappelijke overlast en tot kosten en 

ureninzet leidt bij publieke diensten 
• zorgmijding bij dementie kan zorgen voor te grote belasting en uiteindelijk omvallen van de 

mantelzorger, en daardoor vroegtijdige opname in het verpleeghuis (al of niet na 
crisisopname) van degene met dementie, een voor alle betrokkenen traumatische ervaring 

• in het aanpassingsvoorstel voor individuele begeleiding en dagbesteding weer eigen bijdragen 
worden gevraagd 

• in de toelichting op het aanpassingsvoorstel gesuggereerd wordt dat velen deze eigen 
bijdragen kunnen betalen uit de aanvraag Bijzondere Bijstand dan wel uit de vergoeding van 
de collectieve ziektekostenverzekering 

Overwegende dat  
 

• het schrappen van de eigen bijdragen voor individuele begeleiding en dagbesteding 
waarschijnlijk één van de oorzaken is van de (forse) groei van het aantal gebruikers van deze 
voorzieningen 

• dit een gewenst effect is vanwege de:  
1. verhoging van de kwaliteit van leven door het aanbrengen van structuur, bieden van 

een zinvolle dagbesteding en het tegengaan van eenzaamheid  
2. waardoor verward gedrag kan worden voorkomen  
3. en daarmee overlast in de buitenruimte met alle kosten van dien 

• bij het opnieuw invoeren van de eigen bijdragen het risico groot is dat zorgmijding zal 
toenemen 

• de directe en indirecte kosten als gevolg van zorgmijding mogelijk groter zijn dan de 
opbrengsten uit de eigen bijdragen 

• de vergoeding van de eigen bijdragen alleen door de zorgverzekeraar wordt verstrekt vanuit 
de collectieve verzekering wanneer het meest uitgebreide pakket is gekozen (de duurste 
variant)  



• de aanvraagprocedure voor Bijzondere Bijstand een drempel vormt voor het doen van een 
aanvraag en de regels als streng worden ervaren 

• de tijd tot 1 januari 2019 erg kort is om alle betrokkenen die hiervoor in aanmerking komen, te 
attenderen op en te begeleiden bij het afsluiten van een passend zorgverzekeringspakket 
zodat vergoeding van de eigen bijdrage vanuit de verzekering kan plaatsvinden 

• we nog niet precies weten welke mogelijkheden de gemeenten krijgen in de wet die 01-01-
2020 zal ingaan; hij moet nog door de Tweede Kamer en Staten Generaal 

• wij een betrouwbare overheid willen zijn die niet elk jaar andere tarieven hanteert 
• de kosten hiervan, zijnde 460.000 euro, naar verwachting zullen opwegen tegen de 

maatschappelijke kosten als gevolg van zorgmijding bij invoering van eigen bijdragen:  
kosten ten gevolge van maatschappelijke overlast, zwaardere zorg tot crisisopvang, 
inzet publieke diensten waaronder politie en ambulance + kosten van tegemoet-
komingen voor eigen bijdragen én voor begeleiding bij het aanvragen hiervan 

 
 

 
Draagt het Drechtstedenbestuur op  
 

• het voorliggende voorstel als volgt te wijzigen: 
 

2. Het Drechtstedenbestuur opdracht te geven de vrijstelling van eigen bijdragen voor 
individuele begeleiding (IB) voor 2019 te handhaven  
 

3. Het Drechtstedenbestuur opdracht te geven de vrijstelling van eigen bijdragen voor 
dagbesteding (DB) voor 2019 te handhaven  
 

• de verordening hierop aan te passen; 
 
en voorts  
 

• de beslissing voor 2020 e.v. over eigen bijdragen IB en DB uit te stellen tot de wettekst definitief bekend 
is  

• inzage te geven in de groei van het aantal gebruikers IB en DB t.o.v. vergelijkbare gemeenten zodat de 
effecten van de vrijstelling eigen bijdragen IB en DB duidelijker worden. 

• de procedures rond de aanvraag van Bijzondere Bijstand nogmaals tegen het licht te houden met het 
oog op drempelverlaging van aanvragen  

• aan te geven hoe het nader onder de aandacht brengen van de mogelijkheid tot vergoeding van eigen 
bijdragen WMO vanuit Bijzondere Bijstand en/of zorgverzekering, vorm gegeven gaat worden 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
CDA     PvdA     GroenLinks 
 
 
 
 
 
EVA   GB    OP   AUB 


