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Bijlage: Overzicht bezuinigingsvoorstellen 
 

1. Stoppen adviseur geldzaken 

INHOUD 

Kern van het voorstel 
(kort samengevat) 

Er is met ingang van 1 januari 2018 voor 2 FTE aan adviseurs 
geldzaken ingesteld. Het voorstel is te stoppen met de inzet van deze 
functie. 

Maatschappelijk effect en 
aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

De adviseur geldzaken is aangesteld om via één loket direct hulp te 
bieden bij het op orde brengen van het huishoudboekje van inwoners 
met een laag inkomen. Bij de evaluatie minimabeleid in 2017 wezen 
zowel het Nibud, als andere maatschappelijke partners uit de regio, 
op het feit dat het hebben van een voldoende inkomen niet altijd de 
oplossing is.  
 
Goed financieel beheer is een voorwaarde voor een gezond 
huishoudboekje. Juist bij mensen met een laag inkomen wordt er een 
groot beroep op de financiële zelfredzaamheid gedaan. Inwoners 
blijken hun weg vaak niet meer te vinden in het woud aan regelingen 
die lokaal, regionaal en landelijk beschikbaar zijn. 
 
Een groeiende groep mensen heeft die vaardigheden niet, of niet in 
voldoende mate. Daarom werd in 2017 nadrukkelijk gepleit voor 
uitbreiding van de dienstverlening op dit punt, door daadwerkelijke 
ondersteuning bij het aanvragen van financiële regelingen mogelijk te 
maken.  

 

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

Het wegvallen van de adviseur geldzaken raakt de dienstverlening 
van de SDD. Als inwoners een afspraak hebben bij de SDD, kunnen 
ze vaak direct na de afspraak terecht bij de adviseurs geldzaken.  
Het is dan niet nodig om een nieuwe afspraak te maken en dat wordt 
als laagdrempelig ervaren. Daarbij hebben de adviseurs geldzaken 
korte lijnen met de specialisten binnen de sociale dienst, waardoor 
heel makkelijk integraal kan worden gewerkt om tot een snelle 
oplossing te komen.  
 
Het feit dat een klantregisseur of een Wmo-consulent direct met de 
inwoner langs de adviseur geldzaken kan lopen, zorgt ervoor dat 
inwoners meteen doorpakken. Bij doorverwijzing naar een andere 
partij leert de ervaring, dat een deel van de mensen zich hier 
vervolgens niet meer meldt. Deze kwaliteit verlies je als de inzet van 
de adviseur geldzaken wordt beëindigd.  

Juridische consequenties De inzet van de adviseur geldzaken is niet in beleidsregels of een 
verordening vastgelegd. Er hoeven dus geen beleidsstukken te 
worden gewijzigd.  

Technische 
uitvoerbaarheid 

De opbrengst is op termijn zeker, maar hangt af van het tempo 
waarin personeel kan worden herplaatst Dit kan binnen de SDD óf bij 
gemeenten waar deze taak naar verschuift. Als personeel niet direct 
kan worden herplaatst ontstaan er tijdelijk frictiekosten. 

Randvoorwaarden m.b.t. 
implementatie en 
communicatie 

Inwoners komen bij de adviseurs geldzaken terecht door 
aanmeldingen vanuit ketenpartners (bijvoorbeeld het Sociaal 
Wijkteam, het Leger des Heils, ASVZ, De Hoop, 
vrijwilligersorganisaties) en door directe doorverwijzingen vanuit 
medewerkers van de Sociale Dienst Drechtsteden (bijvoorbeeld 
klantregisseurs of Wmo-consulenten).  
Daarnaast komen veel inwoners op eigen initiatief langs op de 
inloopspreekuren van de adviseurs geldzaken. Ook zoeken zij 
contact met de adviseurs via telefoon en e-mail.  
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Als het aanbod van de adviseur geldzaken stopt zal dit helder moeten 
worden gecommuniceerd naar inwoners en maatschappelijke 
partners. Dit om te voorkomen dat er tevergeefs nog mensen worden 
doorverwezen of zich melden bij de SDD voor de adviseur geldzaken.  

Relatie met visie sociaal 
domein 

Het beroep dat er op de adviseurs geldzaken wordt gedaan toont aan 
dat er veel behoefte is aan het type ondersteuning dat zij bieden én 
aan de kennis die zij hebben. Ook is de adviseur geldzaken van 
belangrijke meerwaarde om klanten van de sociale dienst snel en 
integraal te kunnen ondersteunen bij het versterken van hun 
bestaanszekerheid.  
 
In de regionale visie is een opgave geformuleerd rondom het 
versterken van bestaanszekerheid van inwoners. Financiële stabiliteit 
en het hebben van voldoende inkomen zijn hierin een belangrijke 
factor. Daarbij is in de visie de ambitie geformuleerd om financiële 
stabiliteit te bieden en bevorderen aan inwoners.  
 
Binnen deze opgave staat juist het type ondersteuning dat de 
adviseur geldzaken biedt centraal. Als dit wegvalt, is het aan te raden 
in het licht van de opgave 'Bestaanszekerheid versterken' te bezien of 
er voldoende overig aanbod is, waarbij inwoners terecht kunnen die 
ondersteuning nodig hebben bij financiële regelzaken.  

  

FINANCIEEL 

Opbrengst per jaar € 173.000 

Structurele / incidentele 
opbrengsten 

Structureel. 

Budget Besparing op budget apparaat (dat werkt aan minimabeleid).  

Zekerheid van de 
opbrengst 

De opbrengst is zeker, maar hangt mede af van het kunnen 
terugplaatsen van de medewerkers op andere functies binnen de 
SDD die deze functie nu uitvoeren. 

Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 

De hoeveelheid mensen met een laag inkomen, financiële problemen 
en/of schulden groeit in onze regio. Dit is terug te zien in een stijgend 
beroep op het regionaal minimabeleid en de adviseurs geldzaken. 
Ook uit de gesprekken met inwoners, raadsleden en 
maatschappelijke instanties blijkt dat het aantal inwoners met 
financiële problemen groeit. 
 
Als de adviseur geldzaken regionaal wegvalt, betekent dit dat er een 
groter beroep wordt gedaan op gemeentelijke ondersteuning/lokale 
initiatieven. 

  

NETWERK 

Betrokken organisaties 
 

SDD, maatschappelijke partners uit de hele regio. 

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

Individuele medewerkers vanuit ketenpartners geven aan dat zij de 
specifieke vakkennis op financieel gebied onvoldoende beheersen of 
dat zij niet de tijd hebben om hier voldoende aandacht aan te 
schenken. Daarom verwijzen zij inwoners door naar de adviseurs 
geldzaken.  
 
Als deze er niet meer zijn wordt er meer gevraagd van de 
doorverwijzende instanties en zal er een andere oplossing moeten 
worden gevonden voor de hoeveelheid aan financiële hulpvragen van 
inwoners.  
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2. Verlagen premiebijdrage collectieve zorgverzekering minima (CZM) 

INHOUD 

Kern van het voorstel 
(kort samengevat) 

De collectieve zorgverzekering voor minima is onderdeel van het 
regionale minimabeleid. Op grond van artikel 35, lid 3 van de 
Participatiewet heeft het college de mogelijkheid om categoriale bijstand 
te verlenen in de vorm van een collectieve aanvullende zorgverzekering 
of een tegemoetkoming in de kosten van de premie van een dergelijke 
verzekering.  
In dit kader ontvangen inwoners die deelnemen aan de CZM 
maandelijks een premiebijdrage, die in mindering wordt gebracht op hun 
zorgpremie. De hoogte van deze premiebijdrage bedraagt voor een 
tweetal varianten € 15 per maand. Voor de derde (Wtcg) variant in de 
CZM bedraagt deze premiebijdrage € 30 per maand.  
Het voorstel houdt in dat deze premiebijdrage wordt verlaagd, waarbij 
de hoogte premiebijdragen naar beneden wordt bijgesteld met 10% van 
de huidige premiebijdrage: 
 

10% lagere premiebijdrage:  
- Premiebijdrage variant 1 en 2 wordt € 13,50 i.p.v. € 15 per maand 
- Premiebijdrage variant 3 wordt € 27 i.p.v. € 30 per maand 

 

Maatschappelijk effect 
en aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

Mensen met een laag inkomen zijn gemiddeld genomen minder goed 
verzekerd tegen zorgkosten. Andersom zijn mensen met hoge 
zorgkosten financieel niet altijd in staat om zich afdoende te verzekeren. 
Met de CZM kunnen we inwoners met een laag inkomen en/of hoge 
zorgvraag een passende zorgverzekering bieden. 
De inhoud van de aanvullende pakketten in de CZM is gericht op veel 
gemaakte zorgkosten onder minima, zoals: fysiotherapie, tandzorg, 
brilvergoedingen, dekking eigen bijdrage Wmo, vervangende 
mantelzorg en het verplicht Eigen Risico. Deelnemers zijn goed 
verzekerd tegen een lagere premie.  
Het verlagen van de premiebijdrage kan leiden tot minder deelnemers in 
de CZM. Inwoners betalen met een lagere premiebijdrage namelijk zelf 
meer premie en houden maandelijks minder geld over.  
De kans dat huishoudens met een laag inkomen zich tegen een lage 
premie (en dus ook lagere dekking) gaan verzekeren is groot.  
Dit kan leiden tot een groter beroep op de bijzondere bijstand, wat 
resulteert in stijgende uitgaven minimabeleid en apparaatskosten.  

 

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

De voorziening wordt minder aantrekkelijk voor inwoners omdat deze 
duurder wordt.  

Juridische 
consequenties 

Als deze maatregel wordt geëffectueerd, zal de hoogte van de 
premiebijdrage zoals opgenomen in de bijlage bij de 'Beleidsregels 
minimabeleid Drechtsteden' onder Hoofdstuk 3, artikel 2 moeten worden 
gewijzigd. De hieronder geel gearceerde bedragen moeten dan worden 
gewijzigd naar de nieuwe vastgestelde premiebijdrage. 
 
Artikel 2 Collectieve (aanvullende) zorgverzekering  

Zorgverzekeraar Basisverzekering Aanvullende 

verzekering 

Gemeentelijke bijdrage 

2019 

VGZ Ruime keuze Compact € 15,00 

VGZ Ruime keuze Compleet € 15,00 

VGZ Ruime keuze Compleet+ € (Wtcg budget) 30,00 

 
Dit houdt in dat in het gewijzigde artikel in de tabel de volgende 
bedragen worden ingevuld, bij 10% lagere premiebijdrage.  
- Premiebijdrage variant 1 en 2 wordt € 13,50  
- Premiebijdrage variant 3 wordt € 27  
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Technische 
uitvoerbaarheid 

Omdat inwoners jaarlijks in de week van 12 november een nieuwe polis 
ontvangen voor het komende jaar, moet uiterlijk 1 oktober definitief zijn 
wat de hoogte van de premiebijdrage wordt. De verzekeraar heeft 
namelijk tijd nodig om correcte polissen te maken. De premiebijdrage 
wordt ook op de polis vermeld en toont voor de inwoner aan wat de 
netto zorgpremie wordt in het nieuwe jaar. Besluitvorming voor 1 
oktober 2019 is dus een randvoorwaarde voor de uitvoerbaarheid van 
het besluit.  

Randvoorwaarden 
m.b.t. implementatie en 
communicatie 

Inwoners ontvangen in de week van 12 november een nieuwe polis voor 
het nieuwe jaar. Op deze polis staat de nieuwe premie vermeld. Voor 
inwoners die de polis niet goed lezen (of begrijpen) kan het zijn dat zij te 
laat in de gaten krijgen dat zij meer zorgpremie gaan betalen in het 
nieuwe jaar. Daarom is het belangrijk om regionaal breed te 
communiceren (bijvoorbeeld in lokale kranten, de Wmo krant van de 
SDD en op social media) dat de premiebijdrage vanuit de SDD lager 
wordt en dat dit voor de klant betekent dat zij zelf meer moeten gaan 
betalen voor de CZM. 

Relatie met visie 
sociaal domein 

In de regionale visie is een opgave geformuleerd rondom het versterken 
van bestaanszekerheid van inwoners. Financiële stabiliteit en het 
hebben van voldoende inkomen zijn hierin een belangrijke factor. Het 
verlagen van de premiebijdrage CZM betekent dat inwoners meer 
moeten gaan betalen voor hun zorgverzekering. De financiële druk 
wordt hierdoor groter voor huishoudens die al moeite hebben met 
rondkomen.  
 
In artikel 2.1.7 Wmo 2015 is opgenomen dat in de verordening kan 
worden bepaald dat "aan personen met een beperking of chronische 
psychische of psychosociale problemen die daarmee verband 
houdende aannemelijke meerkosten hebben, een tegemoetkoming 
wordt verstrekt ter ondersteuning van de zelfredzaamheid en de 
participatie."  
 
In artikel 2.1.2 Wmo 2015 staat dat gemeenten gehouden zijn in hun 
beleidsplan op te nemen op welke wijze gemeenten invulling geven aan 
artikel 2.1.7 Wmo 2015, of aan te geven waarom zij dit artikel niet 
toepassen. 
 
In de regionale visie sociaal domein is opgenomen dat de Drechtsteden 
geen invulling geven aan artikel 2.1.7 Wmo 2015, omdat de invulling 
hiervan geregeld is via de Participatiewet. Dit gebeurt door het 
verstrekken van bijzondere bijstand voor medische kosten én door het 
aanbieden van een aanvullende verzekering voor chronisch zieken en 
gehandicapten binnen de CZM.  

  

FINANCIEEL 

Opbrengst 2020 Voor de verlaging van de premiebijdrage met 10% wordt hieronder 
weergegeven welk bedrag aan besparing kan worden gerealiseerd.  
 

Opbrengst 10% lagere premiebijdrage: €    305.668 
- Premiebijdrage variant 1 en 2 wordt € 13,50 i.p.v. € 15 
- Premiebijdrage variant 3 wordt € 27 i.p.v. € 30 
 

 

Structurele / 
incidentele 
opbrengsten 

De opbrengst is structureel. 

Budget De CZM wordt gefinancierd vanuit 2 budgetten. Er zijn 3 aanvullende 
verzekeringen af te sluiten, waarbij de eerste 2 varianten vanuit het 
budget minimabeleid worden gefinancierd. De 3e variant wordt 
gefinancierd vanuit het Wtcg/CER-budget. Dit betekent dat de 
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opbrengsten ten gunste van zowel het programma minima als het 
programma Wmo (Wtcg/CER) komen.   

Zekerheid van de 
opbrengst 

Bij een gelijkblijvend aantal collectief verzekerden zijn de opbrengsten 
zeker.  

Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 

Het verlagen van de premiebijdrage CZM kan leiden tot minder collectief 
verzekerden. Dit kan leiden tot meer beroep op bijzondere bijstand als 
gevolg van een minder goede verzekeringspositie van minima. 
Daardoor kan ook zorgmijding ontstaan, omdat mensen vanwege de 
kosten geen medische hulp of bv. tandzorg inschakelen. Dit leidt op 
termijn tot hogere uitgaven in het sociaal domein. 

NETWERK 

Betrokken organisaties VGZ (aanbieder CZM Drechtsteden), SDD. 

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

Omdat het verlagen van de premiebijdrage CZM zorgt voor minder 
besteedbaar inkomen van inwoners, kan het zijn dat het beroep op 
financiële regelingen lokaal en regionaal toeneemt.  

 

  



6 
 

3. Baanbonus versoberen 

INHOUD 

Kern van het voorstel 
(kort samengevat) 

Versoberen van de baanbonus. Voor het aanbieden van een contract 
van 6 maanden ontvangen werkgevers € 1.500 (i.p.v. € 2.000), voor 
een jaarcontract € 3.000 (i.p.v. € 4.000). Het aanvragen van een 
tweede baanbonus bij een verlenging na 6 maanden is niet mogelijk. 

Maatschappelijk effect en 
aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

De baanbonus heeft tot doel werkgevers te belonen die onze 
doelgroep een werkplek bieden voor tenminste 6 maanden en 
bijstandsgerechtigden hiermee laten uitstromen uit de bijstand. 
De beloning bestond tot nu toe uit een bedrag van € 2.000 (6 
maanden) of € 4.000 euro (12 maanden). Tot op heden was het 
mogelijk om een tweede baanbonus van € 2.000 aan te vragen bij 
verlenging voor nog eens 6 maanden. De baanbonus is een 
stimuleringsmiddel om de zekerheid te bieden dat een kandidaat voor 
langere tijd uitstroomt.  
 
Onlangs is het instrument geëvalueerd en is met werkgevers 
gesproken over het instrument. Werkgevers zien de bonus vooral als 
(h)erkenning voor goed werkgeverschap. Zij zien de baanbonus nu 
als compensatie voor extra investeringen en begeleiding die zij 
moeten doen bij aanvang van een contract, met name bij een 
bijstandsgerechtigde uit de doelgroep met een arbeidsbeperking. Ook 
zien zij de baanbonus als een vergoeding voor het financiële risico 
(bijvoorbeeld re-integratiekosten bij ziekte) dat zij lopen bij het 
aannemen van een kwetsbare doelgroep.  
 
Voor aanpassingen in de voorwaarden van de baanbonus adviseren 
we een overgangstermijn. Een versobering van de baanbonus zonder 
overgangstermijn heeft een negatieve impact op het vertrouwen dat 
werkgevers hebben in de SDD, omdat zij rekening houden met de 
huidige regels in hun bedrijfsvoering.   

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

Het bedrag dat werkgevers ontvangen om bijstandsgerechtigde in 
dienst te nemen wordt met 25% verlaagd. Dit heeft invloed op de 
arbeidsmarktkansen van de doelgroep. Immers, werkgevers die nu 
veelvuldig gebruik maken van dit instrument, zien een versobering als 
een nadelig financieel effect bij een eventuele aanstelling. Grote 
werkgevers die in hun doelstelling maatschappelijk werkgeverschap 
hoog in het vaandel hebben, hebben voor een deel hun 
bedrijfsvoering hierop ingericht en baseren er hun business model op.  
Daar staat tegenover dat het afschaffen van de tweede baanbonus 
een verschuiving naar meer baanbonussen voor 12 maanden met 
zich kan meebrengen, een positief effect voor werknemers.  

Juridische consequenties De beleidsregels Participatiewet moeten worden aangepast 
(intrekken artikel 10). 
Wanneer we een versobering besluiten moeten we werkgevers 
hiervan tijdig op de hoogte stellen. Ook moeten we er rekening mee 
houden dat we nog verplichtingen houden voor de reeds toegekende 
baanbonussen onder de huidige regelgeving.   

Technische 
uitvoerbaarheid 

De maatregel is technisch uitvoerbaar.  
 
Omdat toekenning van een baanbonus geschiedt binnen 6 weken na 
ingang van een contract, en uitbetaling plaatsvindt na afloop van het 
arbeidscontract, zullen bij het intrekken van de regeling per 1 januari, 
nog uitbetalingen van oude bedragen plaatsvinden tot juli 2021 voor 
halfjaarcontracten en tot eind 2021 voor jaarcontracten. Dit betekent 
dat mogelijk niet het gehele begrote bedrag van € 200.000 als 
bezuiniging in 2021 kan worden geeffectueerd. Vanaf 2022 kan er 
structureel € 200.000 worden bezuinigd met deze maatregel.  
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Randvoorwaarden mbt 
implementatie en 
communicatie 

Heldere en tijdige communicatie naar werkgevers is een 
noodzakelijke randvoorwaarde.  

Relatie met visie sociaal 
domein 

De baanbonus raakt de visie deels op het onderdeel ‘Ontwikkelen 
naar werk’. Eén van de speerpunten hierbinnen is het bieden van 
meer zekerheid en oog hebben voor de duurzaamheid van de 
uitstroom. Een versobering van de baanbonus kan de duurzaamheid 
van plaatsingen negatief beïnvloeden.  

FINANCIEEL 

Opbrengst per jaar € 200.000 

Structurele / incidentele 
opbrengsten 

Structureel. 

Budget Participatiebudget.   

Zekerheid van de 
besparing 

De besparing is deels afhankelijk van de conjunctuur. Veel 
plaatsingen levert minder bezuiniging op. De baanbonus is in die zin 
een open eind regeling.  
 

Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 

Het kan de (duurzaamheid van de) uitstroom verminderen. Daarmee 
ontstaat mogelijk een hogere druk op de uitgaven op het 
inkomensdeel. Elke bijstandsgerechtigde die niet uitstroomt (16K op 
jaarbasis), is in euro’s tenminste 4 baanbonussen.  

NETWERK 

Betrokken organisaties Werkgevers.  

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

Zie boven 
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4. Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding (IB) en Dagbesteding (DB) 

INHOUD 

Kern van het voorstel 
(kort samengevat) 

Klanten IB en DB betalen op dit moment geen eigen bijdrage voor 
deze voorzieningen. Met dit voorstel kan de eigen bijdrage op deze 
voorzieningen (her)ingevoerd worden. Dat betekent dat klanten die 
alleen IB of DB hebben €19,- per maand gaan betalen voor deze 
voorziening. 

Maatschappelijk effect en 
aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

De eigen bijdrage is met de invoering van het abonnementstarief 
landelijk verlaagd naar een vast bedrag van €19 per maand. Dit 
bedrag is onafhankelijk van inkomen, vermogen of gebruik en geldt – 
behalve de wettelijke uitzonderingen – voor iedereen die gebruik 
maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening. Het (her)invoeren van de 
eigen bijdrage op IB en DB betekent gelijkschakeling met andere 
Wmo-gebruikers. Het maakt klanten tevens (voor een deel) financieel 
verantwoordelijk voor hun eigen ondersteuning, en zet daarmee aan 
tot de overweging of kosten en baten nog tegen elkaar opwegen. Dit 
helpt te voorkomen dat trajecten langer dan nodig worden voortgezet.  
 
De keerzijde daarvan is het risico op ondersteuningsmijding, hetgeen 
weer kan leiden tot hogere maatschappelijke kosten door het 
ontbreken passende begeleiding (m.n. individuele begeleiding) of 
overbelasting van de mantelzorger (m.n. dagbesteding).  
 
Of en in welke mate dit effect optreedt valt nauwelijks te duiden. 
Enerzijds omdat landelijke onderzoeken/ ervaringen bij gemeenten in 
het verleden geen eenduidig beeld laten zien, anderzijds omdat de 
situatie met de invoering van het abonnementstarief wezenlijk 
veranderd is. Hoge eigen bijdragen zoals onder het oude regime, die 
remmend werkten op de vraag naar voorzieningen en daarmee de 
uitkomsten van de onderzoeken beïnvloedden, zijn met het 
abonnementstarief immers uitgesloten.  
 
Indien ondersteuningsmijding optreedt als gevolg van het voorstel 
verwachten we die vooral bij de lagere inkomenscategorieën, waar 
€19 extra per maand een relatief grotere belasting legt op het 
maandelijks besteedbare budget. Het is echter niet mogelijk om 
binnen de doelgroep IB/DB te differentiëren naar inkomen. 
Differentiëren naar inkomen is alleen mogelijk voor de hele populatie 
Wmo-klanten en niet per voorziening. Klanten met een laag inkomen 
kunnen wel een beroep doen op de collectieve zorgverzekering voor 
minima of op de bijzondere bijstand voor een vergoeding voor de 
kosten van de eigen bijdrage. 

 

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

Geen effect voor de kwaliteit van de dienstverlening. Mogelijk wel 
risico op ondersteuningsmijding door de (her)invoering van de eigen 
bijdrage. 

Juridische consequenties Bij het instemmen met dit voorstel zal het Besluit 
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden als volgt moeten worden aangepast: artikel 3.1 lid 1 t/m 
4 (zie onderstaand) komt te vervallen. 
Artikel 3.1 Kostprijs 
1. De kostprijs van individuele begeleiding bij verstrekking in natura is 
€ 0,00. 
2. De kostprijs van individuele begeleiding bij verstrekking van een 
persoonsgebonden budget is € 0,00. 
3. De kostprijs van dagbesteding, inclusief het geïndiceerde vervoer, 
bij verstrekking in natura is € 0,00. 
4. De kostprijs van dagbesteding, inclusief het geïndiceerde vervoer, 
bij verstrekking van een persoonsgebonden budget is € 0,00. 
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Technische 
uitvoerbaarheid 

Conform eerdere wijziging in de eigen bijdragen. Kan onder het 
reguliere proces implementatie abonnementstarief worden 
meegenomen. Aanpassing van het Besluit valt onder de bevoegdheid 
van het DSB. 

Randvoorwaarden m.b.t. 
implementatie en 
communicatie 

Voor bestaande klanten moet tijdig gecommuniceerd worden over 
deze maatregel. Klanten moeten minimaal 3 maanden van tevoren 
hierover worden geïnformeerd. Dat betekent dat, afhankelijk van de 
besluitvorming, de maatregel waarschijnlijk niet op 1 januari 2020 in 
kan gaan. Elke maand dat de maatregel later ingaat, betekent 1/12 
minder opbrengsten voor dat jaar. 

Relatie met visie sociaal 
domein 

Het kan de druk op bestaanszekerheid vergroten. Een groot deel van 
de cliënten IB heeft een laag inkomen. Voor deze groep bestaat wel 
als alternatief vangnet de mogelijkheid om een beroep te doen op de 
collectieve zorgverzekering voor minima of de bijzondere bijstand. 
Deze ondersteuning wordt bekostigd vanuit de middelen die het Rijk, 
na afschaffing van de landelijke Wtcg en CER, naar de gemeenten 
heeft overgeheveld om chronisch zieken en gehandicapten financieel 
te ondersteunen.  
 
Het (her)invoeren van de eigen bijdrage voor individuele begeleiding 
en dagbesteding vermindert mogelijk de doorstroom van Jeugdwet 
naar Wmo. Onder de Jeugdwet betalen jongeren geen eigen 
bijdrage. Als zij doorstromen naar de Wmo gaan zij wel een eigen 
bijdrage betalen. Dat kan een prikkel zijn om in de (verlengde) 
Jeugdwet te blijven hangen, of ondersteuning te mijden.  

  

FINANCIEEL 

Opbrengst per jaar De opbrengsten eigen bijdrage worden verhoogd. Er zijn 3740 
klanten met een indicatie voor IB of DB.  
Voor de inkomsten eigen bijdrage wordt dit gecorrigeerd voor: 
- samenloop Wlz (eigen bijdrage Wlz is preferent); 
- samenloop verschillende Wmo-voorzieningen, klanten betalen 

dan al een eigen bijdrage voor de andere voorzieningen; 
- groep meerpersoonshuishoudens <AOW-leeftijd, zij betalen op 

grond van wettelijke bepalingen geen eigen bijdrage. 
 
Als 2500 klanten een eigen bijdrage gaan betalen, is de opbrengst 
eigen bijdrage voor deze maatregel: 2500*19*12= €570.000 
 
Het gecombineerde effect van terechte (traject biedt geen 
meerwaarde meer) en onterechte ondersteuningsmijding schatten we 
op 1%.  
De totale uitgaven op IB en DB zijn op dit moment €28,5 miljoen. Een 
daling van 1% zou op de programmakosten een bijkomende 
besparing opleveren van €280.000. 
 
De totale opbrengst met deze maatregel is dan €850.000. 
 

Structurele / incidentele 
opbrengsten 

Dit is een structurele opbrengst, omdat deze klantgroep jaarlijks de 
eigen bijdrage blijft afdragen, dan wel de ondersteuning heeft 
beëindigd of niet aanvaard, terwijl dit nu niet het geval is.  
De hoogte van de opbrengsten kan wijzigen. Deze is afhankelijk van 
het tarief eigen bijdrage en het aantal klanten.  

Budget Er zijn hogere opbrengsten voor de maatwerkvoorzieningen, dat 
betekent een lagere maandbijdrage aan de GRD voor de lokale 
gemeenten. 

Zekerheid van de 
opbrengst 

Voor de opbrengsten eigen bijdrage geldt dat deze inkomsten zeker 
zijn. Als deze wordt ingevoerd, gaan de opbrengsten eigen bijdrage 
omhoog. 
De daling van de uitgaven op IB en DB is onzeker, omdat het effect 
op het gebruik van de ondersteuning vooraf moeilijk is in te schatten. 
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Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 

Mogelijk een groter beroep op de bijzondere bijstand of collectieve 
zorgverzekering. 

  

NETWERK 

Betrokken organisaties 
 

Aanbieders die de voorziening uitvoeren (behoorlijk aantal, we 
benoemen ze niet individueel), CAK, belangenbehartigers van de 
cliënten, Wmo adviesraad 

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

Invoering heeft mogelijk gevolgen voor het volume van de 
aanbieders. Verwachting is echter dat de autonome groei als gevolg 
van vergrijzing en extramuralisering groter  zal zijn dan de krimp die 
voortvloeit uit de (her)invoering van de eigen bijdrage. 
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5. Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper 

INHOUD 

Kern van het voorstel 
 

De Drechthopper kent van oudsher ruime openingstijden, de 
grondslag hiervoor is te herleiden vanuit de openingstijden van 
taxibedrijven. Wettelijk zijn er geen kaders opgenomen.  
Voorgesteld wordt om de tijden waarop de Drechthopper rijdt, in te 
korten.  

Maatschappelijk effect en 
aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

De Drechthopper rijdt op dit moment op werkdagen van 06.00 uur 
's ochtends tot 01.00 uur 's nachts en in het weekend van 07.00 uur 
's ochtends tot 01.00 uur 's nachts. Het voorstel is om de 
openingstijden in te korten en de Drechthopper op werkdagen te laten 
rijden van 07.30 uur 's ochtends tot 23:00 uur 's avonds en in het 
weekend van 09.00 uur 's ochtends tot 23.00 in de avond, met een 
uitloop op vrijdag en zaterdag tot 00.00 uur (met uitzondering van de 
feestdagen, hiervoor gelden aparte openingstijden). 
 
De Drechthopper is een vervoersvoorziening bedoeld voor sociaal-
recreatief vervoer. Met dit voorstel wordt het tijdraam waarbinnen kan 
worden gereisd weliswaar beperkt maar blijven de openingstijden 
ruim genoeg om dit doel te dienen.  
 
Het aantal mensen dat momenteel gebruik maakt van de 
Drechthopper in de vroege en late uren is beperkt. Deze maatregel 
treft hiermee slechts een beperkt deel van de reizigers.   

 

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

De inperking van de openingstijden heeft voor een beperkte groep 
reizigers een negatief effect op de dienstverlening.  

Juridische consequenties Voor de tijden waarop gemeenten, op grond van de Wmo, dienen te 
voorzien in sociaal recreatief vervoer, geldt geen wettelijk kader. De 
voorgestelde inperking stuit dan ook niet op juridische beperkingen. 
Ook binnen de afgesloten contracten met de vervoersbedrijven 
behoort de hieruit voortvloeiende afschaling tot de mogelijkheden.  

Technische 
uitvoerbaarheid 

De maatregel is technisch uitvoerbaar. 

Randvoorwaarden m.b.t. 
implementatie en 
communicatie 

Pashouders, uitvoeringsorganisatie Stroomlijn en de 
vervoersbedrijven moeten tijdig op de hoogte worden gebracht.  

Relatie met visie sociaal 
domein 

Eén van de kernopgaves binnen de nieuwe visie betreft het "zorgen 
voor ondersteuning" zodat mensen in staat worden gesteld om mee 
te doen in de samenleving. Met dit voorstel wordt de functie van een 
voorziening die hieraan een belangrijke bijdrage levert, de 
Drechthopper, voor een kleine groep gebruikers ingeperkt.  

  

FINANCIEEL 

Opbrengst per jaar Met dit voorstel kan de huidige inzet op de regie van het vervoer en 
het vervoer zelf worden teruggebracht. De verwachte besparing 
bedraagt circa € 160.000 euro per jaar. 
 

Structurele / incidentele 
opbrengsten 

Het betreft in principe een structurele besparing. De ontwikkeling van 
de totale uitgaven aan collectief vervoer blijven uiteraard afhankelijk 
van het gebruik van deze voorziening. 

Budget Budget Wmo-maatwerkvoorzieningen 

Zekerheid van de 
opbrengst 

De besparing is zeker. 

Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 

Er zal naar verwachting een verschuiving plaatsvinden voor wat 
betreft het tijdstip van de gereserveerde ritten. Aangezien de groep 
reizigers die het betreft beperkt is, is het niet de verwachting dat dit 
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een effect zal hebben op de benodigde capaciteit aan regie/vervoer 
en wordt een verschuiving van uitgaven dan ook niet verwacht. 

  

NETWERK 

Betrokken organisaties 
 

Stroomlijn, vervoersbedrijven 

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

De inzet op regie en vervoer zal in de uren waar dit voorstel 
betrekking op heeft moeten worden afgebouwd. 
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6. Schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+  

INHOUD 

Kern van het voorstel 
(kort samengevat) 

Inwoners van de Drechtsteden van 75 jaar en ouder kunnen gebruik 
maken van de Drechthopper. Dit is een algemene voorziening die op 
verzoek van gemeenten door de SDD wordt uitgevoerd, als 
onderdeel van de Drechthopper. Leeftijd is het enige toegangs-
criterium, zonder toets op de (medische) noodzaak van collectief 
vraagafhankelijk vervoer. 75-plussers betalen wel een hoger tarief 
dan Wmo-geïndiceerde Drechthopper-reizigers. 
 
Het voorstel is de algemene voorziening te schrappen, waardoor 75-
plussers niet meer op grond van hun leeftijd in aanmerking komen 
voor een Drechthopper-pas. 

Maatschappelijk effect en 
aanvaardbaarheid 
(argumenten) 

75-plussers met een beperking in mobiliteit kunnen een indicatie 
aanvragen. Wie noodzakelijkerwijs op de Drechthopper is 
aangewezen behoudt op die manier de voorziening. Dit is in lijn met 
het uitgangspunt dat er bij de toegang van maatwerkvoorzieningen 
gekeken wordt naar iemands ondersteuningsbehoefte. 
 
Een deel van de doelgroep zal geen gebruik meer kunnen maken van 
de voorziening, waardoor mogelijk minder participatie, toenemende 
eenzaamheid en sociaal isolement ontstaat. 
 
Mogelijk brengt dit voorstel veel maatschappelijke onrust, omdat deze 
voorziening voor een grote doelgroep ineens wordt geschrapt.   

 

EFFECTEN, RISICO'S, RANDVOORWAARDEN 

Kwaliteit van 
dienstverlening 

Deze maatregel heeft geen directe gevolgen voor de kwaliteit, 
mogelijk raakt het wel het volume van  de Drechthopper. 

Juridische consequenties Het vervoer van 75-plussers wordt op dit moment geregeld via de 
Drechthopper, als onderdeel van het collectief vraagafhankelijk 
vervoer. Recentelijk is geconstateerd dat dit per abuis niet is 
vastgelegd in de GRD. Dit wordt bij de wijziging van de GRD eind 
2019 gecorrigeerd. Indien deze maatregel wordt doorgevoerd, zal 
deze correctie ongedaan moeten worden gemaakt.  

Technische 
uitvoerbaarheid 

Het schrappen van de Drechthopper voor 75-plussers zonder Wmo-
indicatie heeft mogelijk gevolgen voor het volume van de Drecht-
hopper. Wat de impact van deze maatregel precies is op het volume, 
hangt af van hoeveel 75-plussers alsnog een aanvraag doen voor 
een Wmo-indicatie Drechthopper.  
 
In het contract Taxidiensten is het mogelijk om jaarlijks 10% meer of 
minder uren uit te vragen. Er is dus een maximum van 10% 
afschaling voor het komende jaar, op het volume van het lopende 
jaar. Uiterlijk op 1 oktober dit jaar moet aan de vervoerders worden 
doorgegeven hoeveel Taxidiensturen nodig zijn in 2020. 

Randvoorwaarden m.b.t. 
implementatie en 
communicatie 

De voorziening moet worden afgesloten, klanten moeten individueel 
en tijdig worden geïnformeerd. 

Relatie met visie sociaal 
domein 

Met dit voorstel wordt alleen nog ondersteuning geboden aan klanten 
die dat werkelijk nodig hebben. Dit is in lijn met de visie sociaal 
domein.  
Het schrappen van de hele doelgroep kan gevolgen hebben voor de 
participatie van deze doelgroep en mogelijk eenzaamheid tot gevolg 
hebben.  

FINANCIEEL 

Opbrengst per jaar Deze maatregel levert jaarlijks een besparing op van € 300.000.  
 
Stoppen met de algemene voorziening, brengt voor een deel van de 
doelgroep een verschuiving naar de maatwerkvoorziening met zich 
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mee. De gemeente heeft immers onverkort de compensatieplicht voor 
mensen die vervoersproblemen hebben. Het afhandelen van deze 
meldingen/aanvragen zal in 2020 tijdelijk een extra inspanning van 
het apparaat vergen. Zeker voor 2020 zal daarom gelden dat de 
uiteindelijke besparing hierdoor lager zal zijn. Een exacte inschatting 
hiervan kan echter niet worden gemaakt. 
 

Structurele / incidentele 
opbrengsten 

Structurele opbrengst, omdat de hele voorziening Drechthopper voor 
ouderen zonder medische indicatie verdwijnt. 

Budget Lagere uitgaven betekent een lagere maandbijdrage aan de GRD 
voor de lokale gemeenten.  

Zekerheid van de 
opbrengst 

De hoogte van de feitelijke opbrengst is mede afhankelijk van het 
aantal pashouders binnen de doelgroep 75 plus, dat succesvol een 
beroep op de Wmo doet voor een pas op grond van medische 
indicatie. De uitvoeringskosten die hiermee gepaard gaan (stellen van 
de indicatie) maken dat de uiteindelijke opbrengst voor 2020 naar 
verwachting lager zal zijn. 

Verschuiving uitgaven 
(indien van toepassing) 
 

Deels naar maatwerkvoorziening Wmo-vervoer. 

NETWERK 

Betrokken organisaties 
 

Stroomlijn, taxibedrijven/vervoerders. 

Raakvlak werkveld 
betrokken organisaties 

Stroomlijn voert de regie op het collectief vraagafhankelijk vervoer in 
de Drechtsteden. Hier valt ook het vervoer van de 75+ doelgroep 
onder. Voor Stroomlijn is het belangrijk om tijdig te weten of deze 
doelgroep in 2020 wel of niet mee moet worden genomen in de 
analyse van het uit te vragen aantal uren Taxidiensten. Dit raakt 
eventueel ook de taxibedrijven die de Taxidiensten uitvoeren. De 
afstemming hiermee loopt via Stroomlijn. 

 


