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Verslag van de vergadering op 29 oktober 2019  
Versie:1 
 
Aanwezig: Frans van Oostveen (voorzitter), Reina Rijzenga, Harry Gerrits, Inge Laduc, 
Geors Spanjer, Joost den Biggelaar (Beleidsmedewerker), Ronald Kool 
(Beleidsmedewerker). 
 
Afwezig 
Met kennisgeving: Annemieke van Scheppingen-Broekhuis, Mieke Bregman, Ingrid van 
Malsen 
Zonder kennisgeving: Bert Kaper 
 
Verslaglegging: Harry Gerrits 
 
Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.   
 
Wijzigingen voor de agenda 
Geen 
 
Ingekomen stukken: 
Geen 
 

Mededelingen 
Geors: 14 november is de algemene ledenvergadering van de koepel Wmo adviesraden in 
Utrecht en de Hanny van Leeuwenlezing wordt gedaan door mevrouw Bussemaker.  
 
Blok I   
Aanpassing in de regeling tegemoetkoming ziektekosten chronisch zieken en gehandicapten 
Met de tegemoetkoming voor ziektekosten wordt een tegemoetkoming van de meerkosten 
bedoeld. Dit behelst de meerkostenregeling in zijn totaliteit. Dit is in het verleden uit drie 
onderdelen opgebouwd: de compensatieregeling eigen risico en de tegemoetkoming van 
zieken en gehandicapten (het budget dat uit de bijstandsregeling is getrokken). Dit is een 
Wmo-regeling geworden. Het college heeft het idee, hetgeen is kort gesloten met de  
cliëntenraad participatie, om de regeling eenvoudiger in te richten en actueler te maken en 
de regeling aan laten aansluiten op de huidige wet- en regelgeving. Het past ook beter in de 
“Tiel in evenwicht” gedachte. Dit is de ontwikkeling die Tiel doormaakt op het gebied van 
uitgaven en beleidsontwikkelingen. De Wmo-raad wordt hier nog schriftelijk over ingelicht en 
wordt betrokken in het proces om de regeling op te bouwen. Op 4 november 2015 is het in 
de commissie samenleving besproken. Daar heeft de Wmo-raad en de cliëntenraad 
ingesproken en de volgende dag was er overleg met de wethouder en die kwam met de 
vraag of er wel gekeken is naar de uitvoerbaarheid van de regeling. Dat leek nergens op en 
wordt nu gerepareerd. De regeling moet beter uitvoerbaar gemaakt worden. De 
gemeentepolis, de zorgverzekering van Menzis, waar minima gebruik van kunnen maken, 
voorziet deels in de kosten van de tegemoetkoming van het eigen risico. Het is de bedoeling 
om de regeling zo aan te passen dat de regeling tegen gaat dat er geen gebruik van wordt 
gemaakt en het moet zoveel mogelijk aansluiten bij de huidige uitgangspunten. Daar waar 
geld overblijft, omdat de bedragen anders tot stand komen, blijft dat geld beschikbaar voor 
WMO en Jeugd. 
Op voorhand kan niet berekend worden of er iets overblijft, omdat het een open eindregeling 
betreft. Het budget en het aantal aanvragen bepaalt uiteindelijk de uitgaven van de 
gemeente. Er worden, aan de hand van de huidige regeling, nu twee varianten uitgewerkt. 
Deze varianten worden aan de Wmo-raad voorgelegd. Variant 1 heeft te maken met de 
chronisch zieken en mensen met een beperking, waarbij eenmalig € 275 per persoon 
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beschikbaar is en dezelfde criteria blijven bestaan. Je moet of een parkeervoorziening, een 
gehandicaptenparkeerkaart, of een zorgvoorziening WMO hebben. Dat blijft dus zo als het 
nu geregeld is. In de tweede variant, waarover nog overleg is met het college, zal het bedrag 
verlaagd worden tot € 250 per persoon. Met een mogelijkheid om een minimaregeling in te 
voeren in het eigen bijdrage concept van het CAK. Als mensen een eigen bijdrage moeten 
betalen, omdat zij een Wmo-voorziening hebben, dan kan een minimaregeling worden 
toegepast. Door de eigen bijdrage CAK wordt dan de berekening achterwege gelaten en 
krijgen zij een lagere bijdrage vanuit de meerkosten regeling. Maar via een andere weg, het 
niet opleggen van de eigen bijdrage regeling, worden ze ook gecompenseerd. Er komt nog 
een overleg met Menzis en er zal dan een en ander vastgesteld dienen te worden. De 
minima regeling gaat de gemeente € 110.000 per jaar kosten. De kosten vanuit deze 
regeling zullen ongeveer € 55.000 worden. Het verlies van de gemeente zal dan op € 55.000 
uitkomen. Het moet nog aan het college worden uitgelegd hoe dat gedekt gaat worden. 
Wellicht zullen er, door het efficiënter uitvoeren van de regeling, minder uitvoeringskosten 
zijn. De varianten worden nu nog verder uitgewerkt.  
Een deel van de huidige regeling is nu dat als je het eigen risico niet geheel hebt uitgegeven 
er geen betaling plaatsvindt voor dat deel van de regeling. Die beperking zal opgeheven 
worden en zal dus geen belemmering meer vormen voor de uitbetaling. De nieuwe regeling 
heeft niet als doel om te bezuinigen.  
 
Met google is de huidige regeling van 2015 te vinden onder: verordening meerkosten Tiel.   
 
Abonnementstarief Wmo 
Per 1 januari 2020 wordt het abonnementstarief in de wet verwerkt en wordt nu al uitgevoerd 
in de vorm van een verzekering van € 50 per 4 weken. Het zal in januari naar € 19 per 
maand gaan. Per saldo scheelt dat € 0,50 op jaarbasis, omdat het eerst om 13 periodes ging 
en nu over 12 periodes. Het abonnementsgeld gaat gelden voor alle algemene 
maatwerkvoorzieningen en de persoonsgebonden budgetten waar de mensen de 
voorzieningen mee inkopen en voor algemene voorzieningen waarbij er sprake is van een 
duurzame hulpverleningsrelatie. De eigen bijdrage bij maatwerkvoorzieningen wordt 
bijvoorbeeld niet opgelegd bij rolstoelen. Het gaat om rolstoelen die permanent gebruikt 
worden. Die zijn bij wet al uitgesloten. Datgene wat in de wet al bepaald is, waar de 
gemeente geen eigen bijdrage voor mag vragen, daar wordt geen eigen bijdrage voor 
opgelegd. De algemene voorzieningen met een duurzame hulpverleningsrelatie is een 
voorziening waarbij het uitgangspunt is dat die laagdrempelig toegankelijk is voor een 
inwoner van elke gemeente, waarvoor geen Wmo-indicatie nodig is en waarbij ook in het 
verleden een eigen bijdrage geheven mocht worden. Als een gemeente bijvoorbeeld een 
opdracht geeft aan een welzijnsorganisatie om een dagbestedingsproject op te zetten voor 
mensen met alzheimer, waar wij als gemeente geen indicatie voor hoeven af te geven, dan 
kunnen mensen daaraan deelnemen als zij bijvoorbeeld aangesloten zijn bij de 
alzheimervereniging of een alzheimercafé. Dat ze daar in ieder geval voor gediagnostiseerd 
zijn. Daar hoeft de gemeente geen dag voorzieningsindicatie voor te geven. Er zijn 
gemeentes die huishoudelijke ondersteuning als algemene voorzieningen aanbieden, waarbij 
de doelgroep niet afhankelijk is van het al dan niet een beperking hebben. De doelgroep zijn 
de inwoners van de gemeente en die kunnen gebruik maken van die algemene 
voorzieningen, waarbij de uitvoerende instantie, de zorgaanbieder, bepaalt of je de 
voorziening nodig hebt. Het kan een luxe situatie zijn waarbij er naast een eigen bijdrage ook 
een hoge eigen betaling wordt verlangd. Sinds de eigen bijdrage niet langer 
inkomensafhankelijk is heeft dit voor de gemeente geleid tot verlaging van de inkomsten en 
wordt de gemeente daarvoor onvoldoende gecompenseerd door het rijk. Zoals gebruikelijk 
moet in overleg met de Wmo-raad onderzocht worden hoe de verordening aangepast kan 
worden en hoe dat gedaan moet worden. Een algemene actualisatie van de verordening is 
noodzakelijk. De verordening in zijn totaliteit moet aangepast worden aan de ontwikkelingen 
in de afgelopen jaren. Er zijn een aantal uitspraken geweest, waaronder het mandaat van de 
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gemeenteraad aan het college, wat eigenlijk niet goed is en nog in de het voorjaar 2020 zal 
met de Wmo-raad over actualisatie van de verordening gesproken worden. 
Het CAK heeft nu een belangrijke rol in het opleggen van de eigen bijdrage, het bewaken 
van de kostprijs en het onderhouden van allerlei relaties met de cliënten en het beschikken 
van de kostprijs en de eigen bijdrage. Dat gaat veranderen en al die activiteiten van de CAK 
komen per 1 januari 2020 terug naar de gemeente. Er wordt nu overlegd met software 
leveranciers om het mogelijk te maken om dit administratief bij te houden. 
De keuzes die gemaakt moeten worden, zullen aan de Wmo-raad worden voorgelegd.  
 
Ronald: de algemene actualisatie van de verordening is nodig waarbij de Wmo-raad wordt 
betrokken. De Wmo-raad is ook nodig voor de aanpassing van het abonnementstarief 
hetgeen formeel 1 januari 2020 ingevoerd moet worden. Wij willen graag met de Wmo-raad 
overleggen over de route die we moeten lopen, om de aanpassing per 1 januari op het 
terrein van het abonnementstarief, te actualiseren. Dat zou betekenen dat als wij dat aan 
jullie gaan vragen, van jullie een extra inspanning gevraagd zal worden om op korte termijn 
een advies uit te brengen over de aanpassingen van de verordening. Wij willen het voorstel 
doen aan de wethouder als wij de volledige medewerking en bereidheid van jullie hebben. 
Het CAK en het ministerie heeft aan de gemeente verteld dat er een noodscenario is. Als de 
gemeente de verordening niet op orde heeft, dan treed er een noodscenario in werking. Het 
is nog niet bekend wat dat noodscenario inhoudt. De koninklijke weg is dat als wij een 
verordening aan jullie gaan voorleggen met een aanpassing op drie punten met betrekking 
tot het abonnementstarief. Andere aanpassingen zullen daarna volgen. Als het noodscenario 
bekend is zal de verordening waarschijnlijk direct in zijn geheel worden aangepast.  
 
Het collegebesluit moet op 12 november genomen worden. De commissie samenleving 
behandelt het op 4 december en op 18 december komt het in de raad. De Wmo-raad wordt 
gevraagd om op 5 november aan geven hoe er over de drie punten wordt gedacht. Er is een 
concept tekst en die zal naar de Wmo-raad worden gestuurd.        
 
Compensatieregeling incontinentie afval 
  
De gemeenteraad heeft instemt met het voorstel om inwoners met incontinentie afval een 
compensatie te geven voor de extra kosten voor het aanbieden van afval. De uitwerking van 
de regeling wordt in handen gelegd van het college. Er is een budget vrijgemaakt en er is 
overleg met managers hoe en door wie dit uitgevoerd moet worden. Er wordt over gedacht 
om aansluiting te zoeken bij datgene wat de gemeente West-Betuwe al doet. Zij hebben een 
regeling waarin staat dat je zelfstandig moet wonen, dat je een medische verklaring van de 
huisarts nodig hebt van de incontinentie, of een verklaring van de apotheek en dat je geen 
gebruik maakt van de meerkosten regeling. De bedoeling is dat er een eenvoudige 
laagdrempelige regeling van wordt gemaakt, waarbij je op basis van een eigenverklaring aan 
de gemeente mededeelt: ik heb incontinentie en medisch afval en ik maak vaker gebruik van 
de afvalcontainer voor het storten van incontinentiemateriaal en maak daardoor extra kosten. 
Daarvoor hoef je geen extra bewijsstukken te overleggen. 10 % van de indieners zullen 
steekproefsgewijs worden gecontroleerd. Dan pas worden de bewijsstukken gevraagd. Naar 
verwachting zullen deze mensen twee tot drie keer zoveel restafval storten. Wellicht komt dit 
op € 365 per jaar uit. Het is een compensatieregeling, dus het betaalde bedrag wordt niet 
vergoed. Het zal een compensatie van de meerkosten worden. Het is nog niet bekend hoe 
de compensatie wordt doorberekend. Het idee is om 52 stortingen per jaar te compenseren; 
dus een storting per week. Dit betekent voor de gemeente € 60.000 onkosten per jaar. De 
discussie is nog of het incontinentiemateriaal gescheiden wordt ingezameld, waardoor het 
apart verwerkt en verbrand kan worden. De regeling wordt verder uitgewerkt, daarna wordt 
de regeling aan de Wmo-raad voorgelegd.   
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 Blok II 
 
Geen punten 
  
 
Blok III 
 
Voortgang wervingsactie Wmo-raad Tiel  
Om Wmo-raadsleden te werven is er een vacature in Actief in Tiel en Monsterboard gezet.  
In Stad Tiel is een artikel verschenen. Er zal nog wel een artikel moeten komen met een jour-
nalist erbij. Voor de Vrijwilligerswinkel zijn er folders (eerste druk) uitgewerkt en geprint.  
Voor verdere campagnes om vrijwilligers te werven zullen de folders herzien worden. De 
website zal dan gelijkluidende tekst moeten krijgen. Geors zal, daar waar nodig, de inhoud 
van de folders en de website redigeren.  
 
O.a. plannen voor 2020 
Het belangrijkste werk van de Wmo-raad is weten wanneer wij adviezen moeten geven. Dus 
weten wat eraan komt. Er is nog geen termijnkalender voor volgend jaar. Joost zal zijn be-
stuurlijke termijn kalender voor 2020 delen met de Wmo-raad. De sociale poort heeft top pri-
oriteit. Het gaat over de toegang, grip op de eerste en tweede lijn zorg, contracten, inkoop, 
subsidie, etc. Beschermd wonen is uitgesteld, maar er worden wel voorbereidingen gedaan. 
Maatschappelijke opvang is op de lange baan geschoven en wordt waarschijnlijk in 2025 
weer opgepakt. Het Wmo jeugdbeleidsplan wordt in 2020 opgestart en geëvalueerd en in 
2021 moet er een nieuw plan zijn. Verder zal een dienstverleningsovereenkomst met de re-
gio worden getoetst op rechtmatigheid en de begroting zal ernaast worden gelegd. Alle 
thema’s die daarin staan worden opnieuw benoemd.  
Deze plannen moeten gehouden worden tegen het afwegingskader van de Wmo-raad, 
waarin de Wmo-raad aangeeft wat zij belangrijk vindt.  
 
Een van de ideeën om meer mensen te betrekken bij de Wmo-raad, is het idee om bij de be-
handeling van een thema meer mensen te betrekken. Bijvoorbeeld een klankboordgroep of 
ervaringsdeskundige.  
Margreet Griepink, Regisseur Sociaal Domein gemeente Tiel, heeft veel contacten met di-
verse groeperingen in Tiel en kan de Wmo-raadsleden met hen in contact brengen.  
 
Blok IV  
Het verslag van de Wmo-vergadering van 24 september 2019 is na een paar wijzigingen 
vastgesteld. (Een naam wijzigen en Joost ontbrak op de lijst met aanwezigen).  
  
Actiepuntenlijst 
Is bijgewerkt en opgeschoond. 
 
Rondvraag 
Geen vragen voor de rondvraag.  
 
Sluiting 
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering. 


