Kenmerk:
Afdeling:
Portefeuillehouder:

Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Jack d’Hooghe – Sociaal Terneuzen

ONDERWERP: abonnementstarief

TOELICHTING:
In de commissie Samenleving van 23 oktober 2018, heeft onze fractie een vraag gesteld over de invoering
van het abonnementstarief, bij agendapunt aan Z. Onze vraag was of de maatwerkvoorzieningen zoals
begeleiding en dagbesteding ook onder het abonnementsgeld zou gaan vallen. Het antwoord van de wethouder was ontkennend, dit betekent dat de maatwerkvoorzieningen begeleiding, dagbesteding en respijtzorg, nu onder de algemene voorzieningen gaan horen. Er werd aangegeven dat huishoudelijke hulp wel
onder het abonnementstarief zou gaan vallen.
Diverse patiëntenverenigingen hebben onlangs een brief gestuurd naar de vaste Commissie voor VWS om
aandacht te vragen voor het feit dat gemeenten vooruit lopen op het in te voeren abonnementstarief door
voorzieningen over te hevelen van maatwerk, waarvoor het abonnementstarief gaat gelden, naar de algemene voorzieningen. Zo kunnen ze voor deze voorzieningen alsnog apart geld vragen. Dit pakt voor alle
gebruikers negatief uit, want het leidt opnieuw tot stapeling van kosten, terwijl het juist de bedoeling is om
stapeling te voorkomen. Per 1 januari 2019 zou er een tussenvariant in werking treden van het abonnementstarief. Ook al zal de officiële invoering pas op 1 januari 2020 in werking treden, lijkt het onze fractie
dat er hier al op voorgesorteerd wordt.

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders

1

Treedt er per 1 jan. 2019 een tussenvariant in werking? Wat valt hier onder en
welk tarief wordt gehanteerd?
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Huishoudelijke Hulp is een algemene
voorziening. Wordt dit nu een maatwerk
voorziening zodat dit onder het abonnementstarief gaat vallen?
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Tijdens de commissie is aangegeven
dat dagbesteding, begeleiding en respijtzorg niet onder het abonnementsgeld gaan vallen, terwijl dit wel maatwerk is. Betekent dit dat u het abonnementstarief gaat omzeilen door van deze onderdelen een algemene voorziening te maken? Kunt u uw antwoord
nader toelichten?
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Datum vragen: 25 oktober 2018

Datum antwoorden:

Vragen (art. 39 RvO)

Antwoorden van Burgemeester en Wethouders
Verzonden:

Namens deze(n)
Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

secretaris,

burgemeester,

J.G. Princen

J.A.H. Lonink
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