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onderwerp
Beantwoording vraag D66 met betrekking tot zorg aan huis

Geachte heer, mevrouw,

Op de vraag van de heer Heijmans van D66 of ouderen in Beemster (ook) te maken hebben
met een afname van zorg aan huis zodra zij zich inschrijven voor een verzorgings- of
verpleeghuis is een schriftelijke reactie toegezegd.
Helaas hebben wij verzuimd het antwoordt aan u toe te sturen, waarvoor onze excuses.
Hierbij ontvangt u onze reactie alsnog.

Op dit moment zijn er geen casussen bekend van cliënten uit Beemster die met een
dergelijke situatie zijn geconfronteerd. Het zou zich in de toekomst echter wel kunnen
voordoen.

Het signaal betreft mensen, die een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie hebben, maar nog
thuis wonen in afwachting van een opname of er zelf bewust voor kiezen thuis te blijven
wonen.

Er zijn verschillen tussen de Wlz en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bij het
indiceren. De Wlz indicatie richt zich volledig op de verzekerde, waarvoor de indicatie wordt
gevraagd. Bij de Wmo speelt de context van de aanvrager een rol. Daardoor kunnen er
verschillen ontstaan met name bij de indicatie van het aantal uren Hulp in het huishouden
(Hbh); in de Wmo indicatie aantal uren Hbh o.b.v. samenstelling huishouden, in de Wlz
o.b.v. problemen verzekerde. Een Wlz indicatie kan daardoor lager uitvallen dan een Wmo
indicatie m.n. bij Hbh. De indicatie voor de overige voorzieningen (dagbesteding,
begeleiding en kortdurend verblijf) gelden zowel in de Wmo als in de Wlz alleen voor de
aanvrager.
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De voor de inwoner nadelige verschillen bij indicaties Hbh vanuit de Wlz t.o.v. de Wmo
moeten door het omschreven verschil vanuit de Wmo worden gecompenseerd. Voor de
andere voorzieningen geldt dit dus niet. Hier is de Wlz de voorliggende voorziening o.g.v.

artikel 2.3.5 lis 6 Wmo 2015. Dit is een 'kan-bepaling'. Dit betekent dat het college hiervan af
zou kunnen wijken ten gunste van de inwoner. Ofrruel, als de indicatie Wlz voor de inwoner

op de voorzieningen anders dan Hbh nadelig uitvalt in vergelijking met de Wmo indicatie

hoeft er niet gecompenseerd te worden vanuit de Wmo, maar het mag wel.

Tot slot zijn er nog mensen, die in plaats van hun Wlz indicatie liever een Wmo indicatie

willen, omdat de eigen bijdrage in de Wlz hoger is dan in de Wmo.. Wlz is voor blijvende
zorg, teruvijl Wmo er is om inwoners in staat te stellen zich te handhaven in de samenleving

en om te kunnen participeren.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Beemster.
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