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__________________________________________________________________________________ 
In de Brede commissie van 11 oktober 2017 heeft raadslid Stijn van den Brekel (SP) aangekondigd  
per mail nog aanvullende vragen te zullen stellen. Op 14 oktober hebben wij de volgende vragen  
ontvangen: 

1. Houdt de gezamenlijke inkoop in, dat mensen ook naar dagbestedingen in de regio kunnen 
gaan en niet alleen hier? Is dat ook de keuzevrijheid? 

2. Wat is de invloed van de raad bij deze samenwerking? 
3. Blijft de eigen bijdrage lokaal? 
4. Kunnen we deze verlagen of afschaffen als wij dat willen? 
5. Het kabinet wil de eigen bijdrage op € 17,50 vaststellen. Wat betekent dat voor Goirle? 

Kunnen we de eigen bijdrage dan nog verlagen of afschaffen?  
6. Ook komt er een bezuiniging op wijkverpleging en GGZ. Wat betekent dat voor Goirle en 

kunnen wij hier iets mee om het te verzachten? 
 
De antwoorden van het college luiden als volgt: 

1. Houdt de gezamenlijke inkoop in, dat mensen ook naar dagbestedingen in de regio kunnen 
gaan en niet alleen hier? Is dat ook de keuzevrijheid? 
Ja, in principe wel. Hoewel er contracten zijn met alle zorgaanbieders in de regio Hart van 
Brabant, willen we toch eerst kijken naar de mogelijkheden dichtbij. Daarnaast is het altijd 
maatwerk in overleg met de inwoner welke ondersteuning hij of zij nodig heeft, waaruit 
voortvloeit of er toereikende oplossingen in de woonomgeving van de inwoner zijn. Hoe we 
dit inrichten wordt nog uitgewerkt. Daarnaast is er ook nog altijd de keuzemogelijkheid van 
een persoonsgebonden budget (Pgb), waarmee de inwoner ondersteuning (elders) in de regio 
kan inkopen.  
 

2. Wat is de invloed van de raad bij deze samenwerking? 
De raad heeft met het vaststellen van de strategische meerjarenagenda het kader gegeven 
voor de regionale samenwerking op het gebied van de inkoop van Wmo-begeleiding. Binnen 
dit kader is door het college verder invulling gegeven aan de inkoop van Wmo-begeleiding per 
2019. Dit is een bevoegdheid van het college. De inkoop gebeurt gezamenlijk door acht 
gemeenten in de regio Hart van Brabant. De bevoegdheid om hierover te besluiten ligt bij het 
college en is dit najaar genomen met de vaststelling van de regionale inkoopnotitie en het 
bestuursbesluit. De raad is hierover in oktober is geïnformeerd. 

 
3. Blijft de eigen bijdrage lokaal?  

Ja. De gemeente is wel gebonden aan de landelijke parameters, in die zin dat die parameters 
als maximum gelden.  
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4. Kunnen we deze verlagen of afschaffen als wij dat willen?  
De gemeente heeft de mogelijkheid om de eigen bijdrage lager vast te stellen of zelfs af te 
schaffen. Dit heeft gevolgen voor de begroting van de gemeente vanwege het wegvallen van 
ontvangen bijdragen en een toename van een beroep op voorzieningen. Het college kan ook 
maatwerk leveren in situaties waar de eigen bijdrage tot een ongewenst effect zou leiden. Dit 
laatste is wat het college nu doet.  
 

5. Het kabinet wil de eigen bijdrage op € 17,50 vaststellen. Wat betekent dat voor Goirle? 
Kunnen we de eigen bijdrage dan nog verlagen of afschaffen?  
Vanaf 2019 wil het kabinet dit gaan doen. Dit betekent voor Goirle dat er minder inkomsten 
uit eigen bijdragen zullen zijn. De gemeente wordt hier door het rijk gedeeltelijk voor 
gecompenseerd, maar het zal gevolgen hebben voor de begroting. Daarnaast zal het beroep 
op voorzieningen toenemen omdat er dan geen financiële remming meer is voor met name 
hogere- en middeninkomens, om voorzieningen bij de gemeente aan te vragen. In de huidige 
systematiek speelt de hoogte van inkomen en vermogen mede een rol  bij de afweging van de 
klant of hij zelf een voorziening regelt en betaalt of een beroep doet op de Wmo. De 
gemeente kan dan nog steeds besluiten een lagere, of helemaal geen bijdrage meer te 
vragen. Als deze keuze gemaakt zou worden zouden de bovengenoemde effecten nog verder 
versterkt worden.  
 

6. Ook komt er een bezuiniging op wijkverpleging en GGZ. Wat betekent dat voor Goirle en 
kunnen wij hier iets mee om het te verzachten? 
In het regeerakkoord heeft het nieuwe kabinet onder het kopje 'curatieve zorg' vastgelegd 
dat zij opnieuw een hoofdlijnenakkoorden (2019-2022) wil sluiten met betrekking tot de 
medisch-specialistische zorg, geestelijke gezondheidszorg, huisartsen- en multidisciplinaire 
zorg en wijkverpleging. Het kabinet gaat hiertoe in overleg met de betrokken partijen in het 
veld, wat een totale opbrengst van 1,9 miljard euro per jaar moet opleveren. Het is nog niet 
bekend hoe de maatregelen er precies uit gaan zien. Omdat er grote verwevenheid is tussen 
de verschillende regimes van Zorgverzekeringswet, Wlz, Wmo 2015 en Jeugdwet, zullen de 
maatregelen mogelijk ook gevolgen hebben voor de gemeentelijke taken. Welke gevolgen dat 
precies zijn is nog niet duidelijk zo lang het kabinetsbeleid niet concreet gemaakt is. 
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