
Beantwoording vragen van GroenLinks 
betreft C-stukken Commissie Samenleving 15 januari 2019

Vraag: Gunning jeugdbescherming en jeugdreclassering 2019
1. Heeft onze gemeente per 1 januari 2019 cliënten in zorg bij de William Schrikker Stichting ?
2. Als dat zo is, op welke wijze wordt deze zorg dan veilig gesteld voor het komend jaar ?

Antwoord:
1. Er zijn op 1 januari 2019 2 cliënten die in het kader van jeugdbescherming en/of jeugdreclassering 
jeugdhulp ontvangen van de William Schrikker Stichting 

2. De William Schrikker Stichting heeft alsnog ingeschreven. Naar aanleiding hiervan hebben wij op 8 
januari 2019, aanvullend op de eerdere besluitvorming, besloten om ook met de WSG per 1 januari 
2019 een overeenkomst aan te gaan voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Vraag: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2019
1. Moet ik het Besluit zo lezen dat mensen die vallen onder het Minimabeleid en niet chronisch ziek 
zijn of gehandicapt, niet langer een eigen bijdrage betalen van €12,50 , maar de standaard eigen 
bijdrage van €17,50  ?
2. Als hetgeen ik opmerk onder (1) klopt, wat kost het dan als alle minima op €12,50 eigen bijdrage  
gezet zouden worden ?

Antwoord
1. Ja, vanaf 1 januari 2019 is de maximale periodebijdrage voor iedereen die gebruik maakt van een 
Wmo voorziening waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd € 17,50.

2. De gemeente heeft per 1 januari 2019 niet langer de mogelijkheid/beleidsvrijheid om de maximale 
periodebijdrage bijdrage voor bepaalde lage inkomensgroepen te verlagen tot € 12,50 per periode van 
4 weken. Dit is een gevolg van de nieuwe regels die het Rijk per deze datum heeft ingevoerd.
 
Ter compensatie hebben we besloten om aan degenen die in aanmerking komen voor een financiële 
compensatie via de lokale Regeling chronisch zieken en gehandicapten én een eigen bijdrage betalen 
op grond van de Wmo, vanaf 2019 een aanvullend bedrag van € 65,00 per jaar te vergoeden. Dit bedrag 
is op jaarbasis gelijk aan het verschil tussen de huidige bijdrage van € 12,50 per 4 weken en de hogere 
bijdrage van € 17,50 per 4 weken vanaf 1 januari 2019 (verschil is € 5,00 gedurende 13 periodes is € 
65,00).

Heemstede, 8 januari 2019.


