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Geachte leden van de Adviesraad , 

 

Op 25 juli jl. ontvingen wij uw advies over het voorstel eigen bijdrage Wmo voor de voorzieningen 

dagbesteding en begeleiding. 

 

U heeft geadviseerd akkoord te gaan met alternatief 1, nl. de eigen bijdrage te handhaven, maar het 

bedrag te verlagen naar € 12,50. Dit om de redenen zoals beschreven in het voorstel. 

 

In zijn vergadering van 25 juli heeft het college besloten uw advies niet over te nemen en besloten 

inwoners geen eigen bijdrage op te leggen voor de voorzieningen dagbesteding en begeleiding. Dit 

zoals dit ons is voorgesteld in het concept-voorstel, dat u ter advies is voorgelegd en wel om de 

volgende redenen: 

- De verwachting is niet dat er een dusdanige aanzuigende werking zal zijn en de inwoners die 

de zorg op basis van de Wlz (waar zij eigen bijdrage betalen voor alle voorzieningen) horen te 

krijgen, ook onder dit regime terecht zullen komen. 

- Wij gaan uit van de goedheid van de mens: de inwoner weegt zelf af wat de noodzaak is om 

van een voorziening gebruik te maken en voelt zich verantwoordelijk voor het verloop 

(afmelden bij ziekte, opzeggen bij verhuizing etc.). Mochten wij constateren dat er 

ontwikkelingen zijn die het nodig maken maatregelen te nemen, dan kunnen wij dit alsnog 

inzetten. Wij vinden op voorhand een positieve benadering belangrijk. 

- Het beleid zal na een jaar worden geëvalueerd en u zult hierbij uiteraard worden betrokken. 

 

Wij danken u voor het meedenken in dit dossier en zoals aangegeven, zal het voorstel worden 

behandeld in de commissievergadering van 5 september a.s. en vervolgens zal de gemeenteraad 

een besluit nemen op 26 september a.s.. 

 

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

 

 

Anne Braakman 

Strategisch beleidsmedewerker Samenlevingszaken 

 

 

 

Ons kenmerk: 17.054060  

*17.054060* 
Relatie met: 17.048066 

 

 

 

 

   

 

ANNEB 

   

Wmo - adviesraad 

  

 

   

 

 

 

Bezoekadres 

Laan 19, 1741 EA  Schagen 

Postadres 

Postbus 8, 1740 AA  Schagen 

 

Tel. (0224) 210 400 

Fax (0224) 210 455  

postbus8@schagen.nl 

www.schagen.nl 

 @SchagenGemeente 

 Gemeente Schagen 

 

KvK 56838328 

IBAN NL25BNGH0285156721 

BIC BNGHNL2G 

Datum 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Contact 

Onderwerp 

Bijlagen 

Afschrift 

  

 

28 augustus 2017 

17.054060 

 

A.J.M. Braakman / Samenleving  

Eigen bijdrage Wmo 

 

 


