schriftelijke vragen (art. 41 rvo)
datum
steller(s)
onderwerp
ontvangst griffie

:
:
:
:

17-12-14
R. Derksen (LBL)
Kosten kwijtschelding eigen bijdrage WMO tot 120%
(in te vullen door de griffie)

De onderstaande vragen zijn gericht aan het college van burgemeester en wethouders.
Verzocht wordt de vragen schriftelijk/mondeling* te beantwoorden.
Aanleiding / toelichting:
In de raadsvergadering van 10 november diende de SP (steller) een amendement in: Een amendement van
de fracties B06-L2000, D66, GL PvdA en SP om aan hoofdstuk 4 (verordening maatschappelijke
ondersteuning 2015), artikel 15, lid 1 als punt 3 toe te voegen: ‘het college verleent in ieder geval
kwijtschelding van de eigen bijdrage als het inkomen van de cliënt minder dan 120 procent van de netto
bijstandsnorm bedraagt.
Graag hebben we inzicht in de kosten die deze maatregel met zich mee brengt.
Vragen:

1.
Kan het college aangeven welk bedrag de gemeente ontvangt aan eigen bijdrage wmo
voorzieningen in 2013 en begroot in 2014?
2.
Kan het college aangeven welk bedrag de gemeente ontvangt wanneer de gemeenteraad zou
besluiten om cliënten tot 120% bijstandsniveau vrij te stellen van deze bijdrage in 2013 en verwacht in
2014?
3.
Hoe groot is het te verwachten financiële verschil tussen ontvangsten eigen bijdrage 100% en 120%
over 2013 en 2014?
4.
Kan het college inzicht geven hoe deze berekening tot stand komt?
5.
Hanteren de gemeenten dezelfde berekening en welke berekening hanteert het CAK?
6.
Kan het college aangeven hoeveel mensen in onze gemeente wonen die rond komen van 100% en
van 120% bijstandsniveau ( incl. werkenden en aow) en die ook nog gebruik maken van een wmo
voorziening?

Ondertekening:
R. Derksen
Lokaal Belang LIngewaard
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beantwoording college
beantwoording vóór
behandelend ambtenaar
onderwerp
datum beantwoording
verzenddatum

:
:
:
:
:

(in te vullen door de griffie)

(in te vullen door de griffie)

(* : weghalen hetgeen niet van toepassing is)
Naar aanleiding van bovenstaande vragen treft u onderstaand het antwoord van het college / de
burgemeester* aan.
Inleiding / toelichting:

Antwoorden:
1.
2.
3.
4.
5.

burgemeester en wethouders van Lingewaard,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. J. Wijnia

M.H.F. Schuurmans-Wijdeven

De tijdsbesteding in financiële zin verbonden aan de behandeling en beantwoording van bovenstaande
art. 41 rvo-vragen door de behandelend ambtenaar bedroeg: ….. uur x € ….. (uurtarief) = € ….. .
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