Voorzitter,
Het moet maar weer eens gezegd worden: het abonnementstarief WMO van 19 euro per maand is
een maatregel van de landelijke overheid, waarvan de uitvoering op het bord van de gemeenten
belandt.
Vanuit Druten is ook het signaal afgegeven dat hierdoor andere gemeentelijke voorzieningen onder
druk komen te staan.
Want een tarief van !9 euro per maand ,waarbij inkomen geen rol speelt, slaat een gat in de
begroting. Kosten die kunnen oplopen tot 4-5 ton in 2025.

Vervolgens mogen wij aan de slag om de consequenties voor onze inwoners zo veel mogelijk te
beperken.
Want het voeren van inkomensbeleid is immers de bevoegdheid van het Rijk.
Ondanks de vele signalen die door veel gemeenten en ook door Druten zijn afgegeven, is het woord
abonnementstarief niet in de algemene beschouwingen te horen geweest.
Hoop, laat staan vertrouwen dat er een wijziging in de plannen komt, is niet groot. Dat geldt
trouwens ook voor een kabinet, maar dat terzijde.
Dus moeten we hier keuzes maken. Keuzes die de hulpvragers echt gaan merken. Want:
Scenario 1: nieuwe richtlijn toepassen bij alle nieuwe aanvragen klinkt logisch. Bij nieuwe aanvragen
worden cliënten op dezelfde manier geïndiceerd.
Bestaande cliënten worden bij hercontrole opnieuw geïndiceerd. Dat biedt ook tijd om mensen voor
te bereiden op de nieuwe situatie.
Scenario 2 : nieuwe cliënten en bestaande cliënten op korte termijn herindiceren, vraagt nu een
investering en biedt meer financieel perspectief voor de komende jaren.
Dat laatste heeft onze voorkeur. Dan maar alle cliënten allemaal binnen een niet te lang tijdsbestek
langs dezelfde meetlat, waarbij ook aandacht blijft voor de persoonlijke omstandigheden.
Mensen die nu een particuliere hulp hebben, geef ik de overweging mee om dat zo te laten. Vaak is
er een persoonlijke band ontstaan en als er onverhoopt iets gebeurt waardoor er iets meer hulp
nodig is, kan dat misschien ook opgelost worden door beide partijen.
De was-en strijkservice zou mogelijk georganiseerd kunnen worden vanuit de participatiewet.
Mensen met een beperking kunnen hier een zinvolle rol in spelen. Die insteek wil ik hier meegeven.
Voorzitter,

Het college schrijft in de reactie op de vragen van ASDD: wij zijn voornemens de effecten in
september 2022 te evalueren. Afhankelijk van de uitkomsten kan dan besloten worden om lopende
indicaties sneller te herindiceren. Dat wordt ook gecommuniceerd naar de clienten.

Zoals gezegd biedt scenario 2 voordelen, met name financieel en op langere termijn.
SMW ziet de ruimte in bovenstaande om beleid aan te passen als de effecten worden geëvalueerd.
Wij kunnen daarmee leven.

