gemeenfe

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

AMENDEMENT
Dit a m e n d e m e n t heeft betrekking op de decemberrapportage
O n d e r w e r p : compensatie eigen bijdrage WMO
De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d 30 mei 2016,
gehoord de b e r a a d s l a g i n g e n ,
o v e r w e g e n d e dat
1. er tot op heden over 2015 nog geen financiële verantwoording aan de raad is
gegeven over het sociale domein, omdat dit nog onvoldoende inzichtelijk is;
2. het voorstel van het college om de teruggave/ niet innen ouderbijdrage Jeugdwet
2015 aansluit bij de uitkomst van het onderzoek van van Rijn;
3. begin 2015 er ongeveer 1170 mensen gebruik maakten van de WMO en dat daarvan
117 een maatwerkvoorziening hebben ontvangen;
4. de 3 uitspraken tegen de gemeente Noordoostpolder zeggen dat het beleid zoals nu
gehanteerd is, niet overeenkomstig de wet is;
5. het nog onduidelijk is welke schadevergoeding uit deze rechtszaken voortkomt;
6. dat de wethouder heeft gezegd: 'wanneer er een uitspraak is van de rechter dit voor
alle betrokkenen geldt'.
7. de Centrale Raad van Beroep in de zelfde lijn een uitspraak heeft gedaan over de
uitvoer van de WMO;
8. per 01-01-2017 de alphahulp-constructie niet meer mag;
9. het niet duidelijk is wat de herstel-operatie WMO gaat kosten
10. het niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn van de beleidsaanpassingen
en nieuwe wetgeving;
1 1 . in december 2015 er een intentie is uitgesproken over compensatie, maar nog niet
een definitief besluit is genomen;
van mening dat
1. er nog te veel onduidelijkheden zijn;
2. in juli de Raad pas een besluit gaat nemen over de beleidsaanpassingen WMO;
3. financiële overzichten ontbreken om inzicht te krijgen in de consequenties van
deze beleidsaanpassingen;
4. het nu te vroeg is om de compensatie te gaan uitbetalen;
5. het college een pas op de plaats moet maken;
besluit het voorstel a l s volgt aan te p a s s e n
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.
3. afzien van terugbetaling van de eigen bijdrage Wmo over 2015.
4T—Dc 1.776 cliënten die in 2015 ccn eigen bijdrogc Wmo hebben betaald, Gonmolig
compenseren voor do overlast dio hot overgangsjaar 2015 met zich meo hooft
gebracht, mot ccn bedrag van €250 per persoon.
•5T—De kosten van deze compensatie ad. €510.000 (bestaande uit €444.000 voor de
compensatie cn €75.000 voor dc hiermee samenhangende uitvooringskoston) uit
het reserve eigen bijdrage (E27Q) te onttrekken.

6. 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.
7. Het resterende bedrag ad. € 136.000 € 655.000 in de reserve eigen bijdrage
(E279) vast te houden tot de Raadsvergadering van juli 2016.
8. De 9e begrotingswijziging van de programmabegroting 2016 vast te stellen.

Ondertekening en n a a m :
De f r a c t i e ( s ) v a n :
SP

Naam:
T. Hoekstra

ONS

Sacha Wwerkman

Besluit gemeenteraad:

>nnornnmBn / verworpen

Vd>or:

9

0 \ / D ; SP; o i o s ;

-U^:»l»<^ttf;

P^?

^ U . ^ i P ^ P U ; PvdA-CL; l^bt.

10.2 Amendement SP 2016-05-10-b Compensatie WMO
aanhouden
ONS Noordoostpolder
O m t nieuw« iflmunlevlnB

T. Tuinenga

M. Uitdewilligen

L.H.M. Lammers

W.J. Veendrick

E. v a n Elk

S. Werkman

J.C.M. Goos

T. v a n Steen

A.D. v a n de Beek

B.H. Reussing

©Pv6A©

G. J.J. van der Wal

GROENLINKS

B. Wielenga

F.P.J. van Erp

W.P. Keur

J . v a n der Boom

E. Lindenben

R. v a n der Velde
H.M. Hekkenberg

SP.

J.M. v a n de Velde

H.J. Lambregtse

T.G. Hoekstra

G.P.F. Vilé

J . Simonse

J.L.M. Nijholt

Christenunie SGP
H. v a n Keulen

T.J. v a n Dijk

""

]

H3

Dekker^HH

J.W. Simonse

Voor: 9 Tegen: 16 Totaal: 25
NOORDOOSTPOLDI

