
 
 

 
 

 
 
 
Motie Pleiten voor gelijke behandeling bij vrijstelling eigen bijdrage Wmo 
 
De Drechtraad in vergadering bijeen op 6 november 2018 
 
Gezien hebbende de informatie behorend bij het voorstel aanpassing eigen bijdragen 
WMO, minimabeleid van de Drechtraad. 
 
Constaterende dat in de huidige regelgeving 
 

• Vanaf 1 januari 2017 er een lager basisbedrag voor meerpersoonshuishoudens<AOW-leeftijd 
geldt, ingevoerd als koopkrachtmaatregel, resulterend in: tot een inkomen van € 35.000,-- 
hoeft geen eigen bijdrage te worden betaald; boven dit inkomensbedrag geldt een 
inkomensafhankelijke eigen bijdrage. 

• De groep met de grootste tekorten op het maandelijkse budget binnen de groep 
meerpersoonshuishoudens<AOW-leeftijd valt hieronder. Dit blijkt ook nu weer uit de NIBUD 
Minima Effect Rapportage voor de regio Drechtsteden. Het betreft gezinnen bestaande uit 
twee volwassenen en oudere kinderen, met de focus op de categorie 100-150% WSM. 
(Eenoudergezinnen met oudere kinderen met een inkomen tot 150% WSM hebben het 
financieel iets ruimer dan de meeroudergezinnen met oudere kinderen zo blijkt.) 

  
Constaterende dat  
 

• Met de nieuwe AMvB vanaf 01-01-2019 alle meerpersoonshuishoudens<AOW-leeftijd, 
ongeacht inkomen, vrijgesteld zijn van eigen bijdragen WMO 

• Dit in de voorgestelde wet die geldt vanaf 01-01-2020, gehandhaafd blijft 
• Dat eenoudergezinnen<AOW-leeftijd (die niet gelden als meerpersoonshuishoudens omdat 

minderjarige kinderen niet meetellen bij deze indeling) wel het basistarief van 17,50 (2019) 
resp. abonnementstarief van 19,00 euro (vanaf 2020) moeten betalen 

• Dat alleenwonenden< AOW-leeftijd met bijv. dementie of een psychische aandoening eigen 
bijdragen moeten betalen, maar samenwonenden niet. 

 
Overwegende dat 
 

• Deze vrijstelling van eigen bijdragen binnen de nieuwe AMvB veel verder gaat dan de in 2017 
ingevoerde maatregel als koopkrachtmaatregel voor de financieel meest kwetsbare groep 

• Het principe van gelijke behandeling geweld wordt aangedaan wanneer integraal (zonder 
inkomensgrens) meerpersoonshuishoudens<AOW-leeftijd geen en eenoudergezinnen- en 
alleenstaanden<AOW-leeftijd wel eigen bijdragen moeten betalen  

• Het gemeenten nauwelijks is toegestaan differentiatie aan te brengen naar doelgroepen en 
inkomen in te nemen maatregelen, wat strijdig is met de overheveling van taken en 
verantwoordelijkheden  

• De kosten van te nemen maatregelen volledig voor eigen rekening van gemeenten komen.  



 
Roept portefeuillehouder met klem op 
 

• Om nogmaals bij de minister te pleiten voor aanpassing van de AMvB en wettekst zodat 
meerpersoonshuishoudens-, eenoudergezinnen- en alleenwonenden<AOW-leeftijd gelijk 
worden behandeld waar het gaat om vrijstelling van de eigen bijdragen WMO 

• En de kosten die hiermee gepaard gaan door het Rijk te laten vergoeden aan de gemeenten. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 

 
 

Ondertekend door 
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