Bezuinigingen Wmo vanaf 15 april 2012
De economische crisis betekent bezuinigen. Ook Oss krijgt voor de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) minder geld van het Rijk. Daarnaast lopen de kosten van de zorg door de
vergrijzing steeds verder op. Hierdoor moeten wij een aantal maatregelen nemen. Meer dan u gewend
bent, gaan we u vragen zelf zaken te regelen of hulp te vragen in uw omgeving.
Verandert er iets voor u?
Verandert er iets voor u door de bezuinigingen? Dan krijgt u een brief van de gemeente Oss met
uitgebreide informatie.
De volgende bezuinigingen gaan vanaf 15 april 2012 in.
Maandelijkse vergoeding Regiotaxipas stopt
Hebt u een Regiotaxipas van de Wmo? Dan krijgt u korting bij het reizen in de regio. Dit blijft
hetzelfde. Naast de Regiotaxipas van de Wmo krijgen veel mensen elke maand een extra vergoeding
van de gemeente voor vervoer. Deze vergoeding schaffen we af. Dit doen we omdat het reizen met de
Regiotaxipas van de Wmo niet duurder is dan het reizen met het gewone openbaar vervoer. Het
bedrag dat u nu krijgt, wordt steeds kleiner. De vergoeding bouwen we geleidelijk aan af. Zo kunt u
wennen aan de verandering.
Minder individuele vergoedingen voor eigen vervoer
Heeft u geen Regiotaxipas, maar krijgt u een vergoeding voor eigen vervoer? Dan onderzoeken we of u
met de Regiotaxi kunt reizen. We willen dat mensen zoveel mogelijk reizen met de Regiotaxi. Kunt u
reizen met de Regiotaxi? Dan krijgt u een Regiotaxipas van de Wmo. Alleen in uitzonderlijke situaties
blijft de vergoeding voor eigen vervoer bestaan. De vergoeding bouwen we geleidelijk aan af. Zo kunt
u wennen aan de verandering.
Aantal voorzieningen vergoeden we niet meer
De gemeente Oss vergoedt op dit moment veel voorzieningen die normaal in de winkel te koop zijn. Ze
zijn niet speciaal gemaakt voor mensen met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan een kraan,
elektrische fiets of airconditioning. We gaan voortaan meer kijken of de voorziening die u aanvraagt is
gemaakt voor mensen met een beperking. Is dat niet zo? Dan moet u de voorziening zelf betalen.
Uitbreiden eigen bijdrage
Voortaan moet u voor een aantal voorzieningen een eigen bijdrage betalen. Denk bijvoorbeeld aan
een scootermobiel of een aanpassing in uw woning. De eigen bijdrage geldt voor nieuwe aanvragen
en als u een voorziening, die u nu heeft, vervangt. Hoe veel eigen bijdrage moet u betalen? Dat hangt
af van uw inkomen, uw leeftijd en het aantal personen binnen uw huishouden.

Twee tarieven bij persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp
Het persoonsgebonden budget (pgb) voor hulp bij het huishouden heeft op dit moment één tarief. We
stellen twee uurtarieven in voor twee soorten hulp. Eenvoudig schoonmaakwerk (HH1) wordt € 15,00.
Gespecialiseerde hulp (HH2) blijft € 18,31. Het tarief passen we in de loop van 2012 aan. Zo heeft u de
kans om nieuwe afspraken te maken met uw hulp.
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