Eigen bijdrage verstrekte hulpmiddelen
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De huidige situatie

De gemeente Renkum koopt de hulpmiddelen, samen met nog vijf gemeenten in de regio, in bij RSR. Deze leverancier is op basis van een aanbesteding
geselecteerd. In de aanbesteding is meegenomen dat er herverstrekking van hulpmiddelen plaatsvindt, ten aanzien van hulpmiddelen die terugkomen en
die nog niet technisch zijn afgeschreven. Het gaat om een gezamenlijk depot van de 6 samenwerkende gemeenten (Doesburg, Lingewaard, Overbetuwe,
Renkum, Rheden en Rozendaal). Bij de aanbesteding is bedongen dat de leverancier ook de hulpmiddelen in depot neemt die bij de vorige leverancier in
het depot zaten voor de 6 gemeenten. Ten aanzien van die overgenomen hulpmiddelen is niet duidelijk wat de oorspronkelijke waarde van het betreffende
middel is, noch is de oorspronkelijke kostprijs of het productiejaar van het hulpmiddel bekend.
Een inwoner die ter ondersteuning van zijn beperking een hulpmiddel nodig heeft, kan dus een nieuw hulpmiddel krijgen, wanneer betreffend hulpmiddel
niet in het depot beschikbaar is of een gebruikt hulpmiddel wanneer blijkt dat het hulpmiddel nog wel in het depot beschikbaar is.
De gemeente koopt dus de benodigde hulpmiddelen en stelt deze ter beschikking aan de inwoner met de ondersteuningsvraag. De gemeente blijft de
eigenaar als het hulpmiddel niet meer nodig is. In dat geval gaat het hulpmiddel dat nog niet technisch is afgeschreven terug naar het depot, waar het
beschikbaar blijft voor een volgende inwoner die het hulpmiddel nodig heeft.
Volgens de Verordening en het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning wordt een eigen bijdrage geheven. Er wordt op dit moment in de praktijk echter
geen eigen bijdrage geheven over hulpmiddelen, omdat niet mogelijk is om de juiste waarde van het hulpmiddel Voor het berekenen van de eigen
bijdrage bestaan diverse mogelijkheden. Hieronder worden een aantal scenario’s beschreven.
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Het scenario voor het heffen van de eigen bijdrage over hulpmiddelen

1. De eigen bijdrage wordt berekend over de waarde van het hulpmiddel, tenzij het gaat om een herverstrekt hulpmiddel. Dan
worden er gebruikerskosten doorberekend. De gemeente blijft eigenaar van het hulpmiddel; het hulpmiddel wordt in bruikleen
verstrekt.
In dit scenario betaalt de cliënt het hulpmiddel in maximaal 7 jaren af – ontleent aan de afschrijvingsduur van het hulpmiddel –of eerder in het geval de
cliënt op grond van zijn inkomen een hogere eigen bijdrage moet betalen.
Vanaf het moment dat de cliënt het hulpmiddel geheel heeft afbetaald wordt er geen eigen bijdrage meer geheven. Dit wordt door het CAK bijgehouden.
De gemeente blijft eigenaar van het hulpmiddel en blijft verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie en verzekering van het hulpmiddel.
Het hulpmiddel komt (weer) in het depot terecht wanneer het hulpmiddel niet meer nodig is.
Bij een nieuw te verstrekken voorziening wordt de maximale bijdrage in de kosten als volgt bepaald:
i.

verstrekking (en vervanging) in natura:

kostprijs (verstrekt bedrag)/ afschrijvingstermijn maatwerkvoorziening

ii.

verstrekking als persoonsgebonden budget:

verstrekt bedrag/ afschrijvingstermijn maatwerkvoorziening

De looptijd van de bijdrage in de kosten wordt als volgt bepaald:
i.

verstrekking (en vervanging) in natura en als persoonsgebonden budget: afschrijvingstermijn maatwerkvoorziening.

Bij een her te verstrekken voorziening wordt de maximale bijdrage in de kosten als volgt bepaald:
i.

servicekosten (depotkosten, onderhoud, reparatie en – waar relevant – verzekering op jaarbasis) met als looptijd, de restlevensduur van het
hulpmiddel (bij normaal gebruik).

In de onderstaande tabel is vervat

GEMEENTE RENKUM
Eigen bijdrage Wmo hulpmiddelen 2015
A: aanschaf (100%)
Categori
e

Afschrijvin
g
jaren

7

7

Omschrijving

Scootmobielen

Kosten
aanschaf
€
2.333,65

Kosten
onderhoud-maand
€
41,22

Tarief vaststelling
EB
€ onderhoud + verzekering:
€ 41,22 + € 2,101 = € 43,32 per maand
maximaal!

eenheid Waarom
EB
geen EB

4 weken

REKENVOORBEELD

1 Vast bedrag voor verzekering per jaar = € 25,25. Dit bedrag gedeeld door 12 maanden, levert een maandelijkse kostenpost op van € 2,10.

Bij een her te verstrekken hulpmiddel wordt de maximale bijdrage in de kosten als volgt bepaald:
i.

kostprijs van onderhoud, reparatie en verzekering op jaarbasis

De looptijd van de bijdrage in de kosten wordt als volgt bepaald:
i.

verstrekking (en vervanging) in natura en als persoonsgebonden budget: restlevensduur maatwerkvoorziening.

Bij dit scenario moet de volgende kanttekening worden geplaatst:
Vanuit de markt wordt gedeeld dat een herverstrekking gemiddeld nog een restlevensduur heeft van 3 jaar. Omdat van de goederen die reeds in depot
stonden toen de huidige leverancier de aanbesteding gegund kreeg, de aanschafwaarde niet te achterhalen is, is op dit moment niet mogelijk om een
eigen bijdrage voor de herverstrekte hulpmiddelen te bepalen die gerelateerd is aan de aanschafwaarde. De eigen bijdrage van hulpmiddelen is
gebaseerd is op de aanschafwaarde (kostprijs) inclusief de kosten van onderhoud, reparatie en verzekering. Nu de aanschafwaarde niet te achterhalen is,
de restlevensduur wel en ook de algemene kosten van onderhoud, reparatie en verzekering kan er bij een herverstrekking voor gekozen worden om de
eigen bijdrage te relateren aan deze kosten voor onderhoud, reparatie en verzekering. Een herverstrekking levert hierdoor wel een aanzienlijk lagere
eigen bijdrage op dan bij een nieuwverstrekking. En er kan geen keuze worden gegeven tussen een nieuw hulpmiddel of her te verstrekken hulpmiddel. Er
is namelijk niet altijd een hulpmiddel uit depot voorradig.

