Amendement
Onderwerp amendement:

Toepassen bijdrage op basis van inkomen i.p.v. abonnementstarief.

Vergaderdatum:

30 juni 2021

Agendapunt (nr en naam):

A21-111

Perspectiefnota 2022-2025

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr. 2210492
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

De groei in zorguitgaven is structureel en op dit
moment is nog niet duidelijk of het Rijk de
gemeenten Perspectiefnota 2022-2024 9 hiervoor
gaat compenseren. Daarnaast nemen de inkomsten
uit eigen bijdragen af in verband met het vaste lage
abonnementstarief. Het abonnementstarief betekent
1 tarief per huishouden voor alle voorzieningen en
laat met name een aanzuigende werking zien voor
huishoudelijke hulp. Doordat de eigen bijdrage niet
meer inkomensafhankelijk is, betekent dit dat de
geraamde inkomsten voor de eigen bijdrage Wmo
aanzienlijk lager zijn dan structureel in de begroting
zijn opgenomen.

De groei in zorguitgaven is structureel en op dit
moment is nog niet duidelijk of het Rijk de
gemeenten Perspectiefnota 2022-2024 9 hiervoor
gaat compenseren. Daarnaast nemen de inkomsten
uit eigen bijdragen af in verband met het vaste lage
abonnementstarief. Het abonnementstarief
betekent 1 tarief per huishouden voor alle
voorzieningen en laat met name een aanzuigende
werking zien voor huishoudelijke hulp. Doordat de
eigen bijdrage niet meer inkomensafhankelijk is,
betekent dit dat de geraamde inkomsten voor de
eigen bijdrage Wmo aanzienlijk lager zijn dan
structureel in de begroting zijn opgenomen.
Gooise Meren zal per 1 januari 2022 een
inkomensafhankelijke bijdrage in gaan voeren
voor huishoudelijke hulp om de gemiste
inkomsten wegens het wettelijke
abonnementstarief te compenseren. Dit in
samenspraak met omliggende gemeenten die
hier al mee bezig zijn. Van een deel van die extra
inkomsten wordt voorlopig een voorziening
aangehouden om eventuele juridische kosten te
kunnen dekken.

Toelichting
Overwegende dat:
Door het abonnementstarief ontstaat er een fors tekort doordat dit een aanzuigende werking heeft op inwoners van Gooise
Meren die hier op basis van solidariteit (hoger inkomen) geen recht op zouden moeten hebben.

Naam raadslid/-leden (fractienaam)
Herman de Hollander, CDA
1. De concrete wijziging kan wellicht nog met Italic of Bold worden aangegeven/verduidelijkt.
2. Voor de leesbaarheid/ toegankelijkheid graag puntsgewijs (genummerd) redigeren

