
.,,,.~ gemeente ♦ Deventer 

Motie afname van sturingsmogelijkheden in de Wmo 

Het VNG-congres: 

Constaterende dat: 

Het rijk maatregelen heeft genomen die de beleidsruimte van gemeenten beperken om kwetsbare 
burgers ondersteuning te bieden binnen de beschikbare budgetten, te weten: 

• Het abonnementstarief dat ertoe leidt dat burgers die hun ondersteuning zelf kunnen regelen en 
betalen toegang krijgen tot Wmo ondersteuning ten koste van kwetsbare burgers die de 
ondersteuning echt nodig hebben; 

• De eerder door het kabinet genomen maatregel, dat gehuwden, die nog niet de AOW leeftijd 
hebben bereikt helemaal geen eigen bijdrage betalen (ongeacht hun inkomen), leidt tot 
rechtsongelijkheid tussen gebruikers van de Wmo; 

• De invoering van de AMvB reële prijzen die tezamen met de vergrijzing en personeelsschaarste in 
de zorgsector ertoe leidt dat de tarieven voor Wmo ondersteuning hoger worden, terwijl het Wmo 
budget en het accres hiermee geen gelijke tred houden; 

• De aanpassing van de Wet minimumloon ertoe leidt dat de kosten van informele hulp in de Wmo 
stijgen waardoor inzet ervan belemmerd wordt; 

• De jurisprudentie, waaronder de uitspraken over het resultaatgericht indiceren, normenkaders en 
het verbod om indicaties aan te passen in verband met gemeentelijke beleidswijzigingen, de 
mogelijkheden tot transformatie en vernieuwing in de Wmo ernstig beperken; 

Overwegende dat: 

• De nieuwe Wmo taken in 2015 zijn gedecentraliseerd op basis van het uitgangspunt dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen; 

• De gemeente alleen ondersteuning hoeft te bieden als burgers hun eigen probleem niet zelf of met 
behulp van hun netwerk of algemene voorzieningen kunnen oplossen; 

• Gemeenten echter geen sturingsmogelijkheden meer hebben om burgers die zelf hun 
ondersteuning kunnen regelen, af te wijzen; 
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Spreekt uit: 

• bat VNG de verantwoordelijk minister oproept om de Wmo zo te wijzigen dat gemeenten meer 
sturingsmogelijkheden krijgen om burgers die hun ondersteuning zelf kunnen regelen buiten de 
Wmo te houden, zodat burgers die hun ondersteuning niet zelf kunnen regelen binnen de 
beschikbare budgetten geholpen kunnen worden door aanbieders die daarvoor een reëel tarief 
krijgen en daarbij de bestaande rechtsongelijkheid op te heffen; 

• Dit verzoek ook onder de aandacht te brengen bij de leden van de Eerste en Tweede Kamer. 

en gaat over tot de orde van de dag. 

RC. König 
Burgemeester Gemeente Deventer 

M.A. Kossen 
Gemeentesecretaris Gemeente Deventer 

Gesteund door: 
Gemeente AA en Hunze 
Gemeente Apeldoorn 
Gemeente Assen 
Gemeente Borger-Odoorn 
Gemeente Breda 
Gemeente Coevorden 
Gemeente De Wolden 
Gemeente Emmen 
Gemeente Gouda 
Gemeente Groningen 
Gemeente Haarlem 
Gemeente Helmond 
Gemeente Hengelo 
Gemeente Hoogeveen 

Gemeente Hoorn 
Gemeente Leiden 
Gemeente Lelystad 
Gemeente Maastricht 
Gemeente Meppel 
Gemeente Midden Drenthe 
Gemeente Noordenveld 
Gemeente Schiedam 
Gemeente Sittard-Geleen 
Gemeente Tynaarlo 
Gemeente Westerveld 
Gemeente Zwolle 


