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Onderwerp

Reactie op brief Cliëntenraad Sociaal Domein: Eigen bijdrage Wmo

Geachte voorzitter, geachte mevrouw Van Laar,

In uw brief van 9 september 2021 geeft u advies aan de gemeente Den Haag over de uitvoering van de
eigen bijdrage in de Wmo. Wij willen u hartelijk bedanken voor het signaleren van deze onderwerpen
en voor de adviespunten die u ons in uw brief meegeeft. In deze reactie gaan we eerst in op uw
opmerkingen en vervolgens zullen we puntsgewijs op uw adviezen reageren.

Toepassing eigen bijdrage diverse malen hersteld
Na de invoering van het abonnementstarief ontving een aantal Haagse inwoners onterecht een
rekening voor een eigen bijdrage. Het ging om een groep mensen die onder de minimaregeling valt en
om mensen die gebruik maken van het Collectief Aanvullend vervoer (AV070). We vinden het erg
vervelend dat dit is gebeurd en hebben de fouten inmiddels hersteld.
U geeft aan dat u vermoedt dat de regeling bij sommige inwoners nog steeds niet juist wordt toegepast.
Wanneer voor een inwoner de eigen bijdrageregeling niet duidelijk is, of als er twijfels zijn over de
juiste inzet van de regeling, dan kan de inwoner altijd telefonisch contact opnemen met de
Klantenservice of met de Wmo-casemanager, via de contactgegevens in de beschikking. Wanneer er
daarna nog steeds onduidelijkheid bestaat over de juiste toepassing van de regeling, horen we deze
signalen, die zouden kunnen wijzen op de foutieve toepassing van de eigen bijdrageregeling, graag van
u.

Ir^formatievoorziening kan beter
U geeft aan dat op meerdere onderdelen de informatievoorziening beter kan. Dit advies nemen we
graag ter harte. U geeft aan dat de informatie op de website niet volledig is, er veel uitzonderings
situaties zijn, meer gedetailleerde informatie ontbreekt en niet inzichtelijk is voor welke voorziening de
eigen bijdrage in rekening wordt gebracht. De adviespunten die u vervolgens aan de gemeente
meegeeft liggen daardoor allemaal op het gebied van informatievoorziening.
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Adviespunten met de nadruk op irtformatievoorziening en communicatie naar de
inwoner van Den Haag

Reflecteren en leren
Na de invoering van het abonnementstarief is aan een deel van de inwoners van Den Haag ten
onrechte een rekening voor de eigen bijdrage verstuurd. Dit was voor deze inwoners uitermate
vervelend. En hoewel we dit hebben kunnen herstellen, hebben we een leerpunt voor de toekomst.
Bij de invoering van het abonnementstarief was een multidisciplinaire werkgroep samengesteld,
waaraan de wijkteams, informatieadvies, functioneel beheer, beleid en communicatie deelnamen. Er is
zowel vanuit de gemeente als vanuit het GAK veelvuldig over dit onderwerp naar inwoners
gecommuniceerd. In de toekomst zullen we een dergelijke verandering als project oppakken, waarbij
we in de communicatie naar onze inwoners extra aandacht besteden aan het klantperspectief.
Website teksten verduidelijken
U geeft aan dat de tekst op de gemeentelijke website niet altijd even duidelijk is. In uw brief geeft u op
een aantal punten ook heel gericht aan waar onduidelijkheid over is bij onze inwoners. Binnen de
gemeente is uiteraard veel aandacht voor helder communiceren met onze inwoners. We gaan graag
met uw opmerkingen en tips aan de slag gaan om de informatie op de website voor onze inwoners
beter toegankelijk en makkelijker leesbaar te maken. We maken daarom graag gebruik van uw aanbod
om in gesprek te gaan met de deelraad Wmo over uw suggesties. Via de secretaris van de Cliëntenraad
Sociaal Domein zullen we met u in contact treden om gezamenlijk over dit onderwerp verder te
denken.

Beschikkingen specificeren
U geeft aan dat op de beschikking vermeld zou moeten worden over welke voorziening iemand eigen
bijdrage betaalt. Vanaf 2020 betalen Wmo-klanten een eigen bijdrage van maximaal € 19,- per maand,
ongeacht het inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning. Er zijn door de
gemeente Den Haag enkele uitzonderingen gemaakt die zijn opgenomen in onze regelgeving. We
zullen onderzoeken of en hoe we de tekst in de beschikking kunnen aanpassen, zodat het voor de
Haagse inwoners gemakkelijker te lezen en beter te begrijpen is.
Flyer toevoegen
U geeft aan dat het toevoegen van een flyer bij de beschikking een goede aanvulling zou kunnen zijn op
de informatievoorziening naar de inwoner. Uiteraard zijn we het met u eens dat de cliënt tijdens het
onderzoek goed moet worden voorgelicht. We gaan verkennen of een folder met informatie over de
eigen bijdrage toegevoegd kan worden aan de beschikking. Aangezien er vanuit het GAK al een
informatiefolder over de eigen bijdrage aan de inwoner wordt verstuurd, is het belangrijk om eerst met
elkaar de afweging te maken of het toevoegen van nóg een flyer een oplossing is om onze inwoners
beter informeren. Mogelijk kunnen juist andere vormen van communicatie ingezet worden om onze
inwoners beter te informeren over de eigen bijdrage. Dit onderwerp bespreken we graag met u in het
eerdergenoemde overleg.

In samenwerking met het GAK zullen we ook informatiebijeenkomsten of webinars organiseren die
meer informatie geven over de eigen bijdrage aan de medewerkers van onze wijkteams en
specialistenteams. Het doel van deze bijeenkomsten is om ook Wmo-casemanagers en specialisten
beter te informeren over het onderwerp eigen bijdrage, zodat zij het onderwerp en de praktische
uitwerking makkelijk en helder met de inwoner kunnen bespreken.
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Afsluiting

Wij willen u nogmaals hartelijk bedanken voor uw advies en voor het delen van uw inzichten. De
adviespunten die u in uw brief aan de gemeente meegeeft, liggen vooral op het gebied van
informatievoorziening. Zoals hierboven aangegeven, zullen wij contact opnemen met de deelraad Wmo
om verder in gesprek te gaan over de duidelijke communicatie en informatievoorziening naar onze
inwoners, bijvoorbeeld op de website of in een flyer.

Ook nodigen wij u uit om knelpunten en signalen over de eigen bijdrage met ons te blijven delen. De
periodieke overleggen van de deelraad Wmo bieden een goede structuur om met elkaar knelpunten of
verbeterpunten te bespreken. Vandaar dat wij de uitnodiging om ons op de hoogte te houden van
mogelijke signalen en trends rondom de eigen bijdrage hierbij nogmaals herhalen.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester.
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