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Dit a m e n d e m e n t hee f t be t rekk ing op voo rs te l nr. 3 9 3 9 8 7 

O n d e r w e r p : Compensatie eigen bijdrage WMO en Jeugdwet 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 30 mei 2016, 
gehoord de beraadslagingen 

overwegende dat: 
1. De hoogste rechter op 18 mei j l . de uitspraak heeft gedaan dat HH hulp onder de 

WMO valt. 
2. Elke aanvraag voor ondersteuning in de WMO maatwerk dient te zi jn. 
3. De keukentafel gesprekken veelal onzorgvuldig en onvoldoende onderbouwd zijn 

gevoerd, 

van mening dat 

eerst de financiële en juridische claims van onze gemeente afgewacht dienen te worden 

besluit het voorstel als volgt gewijzigd voor te stel len: 
1. Formeel bekrachtigen van het besluit van het college om de ouderbijdrage (eigen 

bijdrage Jeugdwet) over 2015 eenmalig met terugwerkende kracht kwijt te schelden. 
2. De kosten van deze kwijtschelding ad. €20.000 uit het reserve eigen bijdrage (E279) 

te onttrekken. 
5T—Afzien von torugbotoling van dc eigen bijdrage Wmo ovor 2015. 
4T—Dc 1.776 cliënten die in 2015 oon eigen bijdrage Wmo hebben betaald, eenmalig 

componscren voor do overlast die hot overgangsjaar 2015 mot zich moe heeft 
gebracht, mot oen bedrag van €250 por persoon. 

&-.—Do kosten van deze compensatie ad. €510.000 (bestaande uit €444.000 voor dc 
compensatie cn €75.000 voor de hiermoo samenhangende uitvooringskoston) uit het 
reserve eigen bijdrage (E27Q) to onttrekken. 

3. Het inventariseren en analyseren van de ervaringen van cliënten met de eigen 
bijdrage Wmo, en de uitkomsten hiervan gebruiken om beleid en/of dienstverlening 
rondom de eigen bijdrage te verbeteren. 

4. Het resterende bedrag ad. €136.000 ( € 6 5 5 . 0 0 0 m i n u s de u i t voe r i ngskos ten 
J e u g d w e t ) toe te voegen aan de koepelreserve sociaal domein. 

5. De 9 e begrotingswijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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