
RAAD voor CLIÉNTENPARTICIPATIE  LEUSDEN

PLATFORM SOCIALE ZEKERHEID 

Adviesorgaan om beleid en dienstverlening te verbeteren voor het sociaal  
domein(zorg en welzijn, werk en inkomen)vanuit het cliëntenbelang

Beste heer Harmsen,

De RCL is verzocht om advies te geven op de voorgestelde wijzigingen op het concept WMO 

Verordening 2022.

We merken op dat er kosten verbonden kunnen zijn aan de extra diensten die Lariks 

aanbiedt. Het betreft dan verstrekken van informatie, ondersteuning en coaching. De 

Participatieraad heeft in haar advies reeds aangegeven dat er voor informatie geen eigen 

bijdrage gevraagd kan worden, wel voor ondersteuning en coaching. De RCL onderstreept 

het advies van de Participatieraad.

Graag verneemt de RCL waar de verschillen in bedragen die genoemd worden voor de 

regiotaxi in de maatwerkvoorziening en de algemene voorziening mee te maken hebben.

Maatwerkvoorziening: In afwijking van artikel 2.1.4a, vierde lid, van de wet bedraagt de 
hoogte van de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening voor vervoer (regiotaxi): € 1,05 
per zone, volgens het regionaal vastgestelde zone tarief (dit betreft het prijspeil 2021 en is 
indexeerbaar), zoals vastgesteld door het college en opgenomen in het financieel besluit, 
uitgaande van een maximum van 450 zones exclusief opstapzone per jaar, waarbij de 
aanbieder de bijdrage in de kosten int.
Algemene voorziening: Een cliënt is een bijdrage verschuldigd in de kosten voor het gebruik 
van collectief vervoer (regiotaxi: niet zijnde het gebruik op indicatie), ter hoogte van € 2,55 
per zone (dit betreft het prijspeil 2021 en is indexeerbaar)

De RCL verneemt graag of de gemeente controleert of de aanbieders beschikken over

Medezeggenschapsraden.

De RCL hoort ook graag of er een rapportage is over binnengekomen klachten.

In de WMO Verordening was een vast bedrag opgenomen van € 22.632,00 voor ongehuwden 

die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Voorstel van de RCL is om dit 

bedrag aan te houden. Over 2 jaar komt het huidig voorgestelde bedrag van € 20.889,37 na 

indexering boven het huidige vaste bedrag. Omdat het om relatief weinig mensen gaat zijn 

de extra kosten voor de gemeente beperkt en over 2 jaar gelijk getrokken.

Met vriendelijke groet,

Caroline Groot

Voorzitter RCL


