
 
 

 

 
 
Motie Aandringen op verminderen aanzuigende werking 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 verordening eigen bijdrage WMO Drechtsteden 

• het basisbedrag voor de vaststelling eigen bijdrage WMO verlaagd is tot 11,79 per 4 weken 
• de hogere inkomens inkomensafhankelijk bijdragen 

Constaterende dat uit de toelichting op het aanpassingsvoorstel blijkt dat 

• de (concept) nieuwe landelijke wet- en regelgeving als uitgangspunt één tarief kent per vier weken 
- m.i.v. 01-01-2019 per AMvB aftopping op 17,50 euro 
- m.i.v. 01-01-2020 een wettelijk abonnementstarief van 17,50 euro 

• de nieuwe landelijke wet- en regelgeving geen mogelijkheid biedt tot inkomensafhankelijke bijdragen 
(behalve dat in 2019 het nog mogelijk is de laagste inkomens op 0,00 euro eigen bijdrage te zetten) 

• een vaste bijdrage van 17,50 euro per vier weken een verhoging van de eigen bijdrage voor de laagste 
inkomens betekent, en een (aanzienlijke) verlaging voor de hogere inkomens 

• de lagere bijdrage voor hogere inkomens het aantal aanvragen voor o.a. huishoudelijke hulp (nu in eigen 
beheer geregeld) en scootmobielen (nu eigen aanschaf) zal vergroten en daardoor tot hoge extra kosten 
zal leiden 

• doorvoering van de verplichte landelijke wijzigingen zonder ongedaan maken van de verlagingen en 
uitzonderingen in de huidige verordening zorgt voor een inkomensderving van 1,3 miljoen op het WMO-
maatwerk in de Drechtsteden bovenop de al bestaande / verwachte tekorten bij gelijkblijvende 
zorgvraag. 

 
Overwegende dat  

• met inkomensafhankelijke eigen bijdragen zowel mensen met lagere als hogere inkomens passende 
ondersteuning kunnen krijgen met zo min mogelijk overschrijding van het budget 

• het helaas noodzakelijk is de eigen bijdragen te verhogen om de tekorten te verkleinen 
• deze verhoging van de eigen bijdragen op alle schouders zou moeten drukken 
• een aanzuigende werking op hulpvragen als gevolg van lage eigen bijdragen voor hogere inkomens 

onwenselijk is 
• de kosten van deze extra hulpvragen vanuit hogere inkomensgroepen maar voor maximaal de helft 

gecompenseerd worden door het Rijk; de rest zal door gemeenten zelf moeten worden opgebracht. 

Roept portefeuillehouder met klem op 
 

• Om nogmaals bij de minister aan te dringen op aanpassing van de voorgestelde AMvB en wetgeving 
zodat de sociale impact, de onrechtvaardigheid, en de aanzuigende werking op ondersteuning (o.a. 



Huishoudelijke Hulp) vanuit hogere inkomensgroepen als gevolg van het eenheidstarief van eigen 
bijdrage WMO, te verminderen. 

• Hierbij aan te tekenen dat wanneer de eigen bijdragen voor de middeninkomens in de huidige 
regelgeving te zwaar drukken op het besteedbare inkomen, overwogen kan worden de staffel van de 
oplopende eigen bijdragen t.o.v. het inkomen zodanig aan te passen, dat dit nadeel wordt weggenomen 
i.p.v. de inkomensafhankelijke bijdragen helemaal af te schaffen. 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Ondertekening 
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