
vng.nl

 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

Datum: 14 januari 2020 

 

Onderwerp: Peiling EenVandaag: erkenning zorgen gemeenten abonnementstarief 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

In vervolg op mijn vorige mail waarin ik met het oog op het debat morgen aandacht vroeg voor de 

gevolgen van de vergrijzing, wil ik u hierbij nadere informatie bezorgen over een door EenVandaag 

gehouden enquête onder gemeenten én onder gebruikers over het Abonnementstarief in de Wmo. 

 

De enquête bevestigt wat gemeenten al langer ervaren, benoemen en laten zien. Rond de 150 

gemeenten hebben de EenVandaag enquête ingevuld. In de uitzending werd Miriam Haagh 

geïnterviewd - lid van de VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en wethouder te Breda. In een 

filmpje lichtte wethouder Nathan Stukker uit Apeldoorn de situatie in zijn gemeente toe. Zie deze 

link voor de interviews in de uitzending. Via deze link is de volledige rapportage te raadplegen, een 

samenvatting is als bijlage toegevoegd. 

 

Heroverweeg een inkomenstoets in de Wmo 

De invoering van het abonnementstarief heeft zodanig negatieve gevolgen voor gemeenten, dat wij 

u oproepen om de geest van de Wmo te bewaken en een inkomenstoets te heroverwegen. Alleen 

op die manier blijft ons ondersteunings- en zorgstelsel betaalbaar. Verder verwachten wij volledige 

compensatie voor de extra uitgaven door het Rijk per 2019. 

 

Toename huishoudelijke hulp bij mensen met hogere inkomens en oplopende tekorten in het 

Sociaal Domein vergen nu al compensatie voor de jaren 2019 en 2020 Gemeenten zijn in 2019 

geconfronteerd met een forse toename van de vraag naar onder andere huishoudelijke hulp. 

Opvallend is vooral de toename van aanvragen voor huishoudelijke hulp door mensen met hogere 

inkomens, die dat voorheen zelf konden regelen. Verder zien gemeenten een toename van 

aanvragen voor woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. Hierover zijn door gemeenten 

meerdere brieven geschreven aan het kabinet; brieven waarin de noodklok wordt geluid. 

 

De sterk toegenomen vraag naar Wmo-ondersteuning stelt gemeenten voor het blok. De extra 

uitgaven komen bovenop de tekorten die gemeenten al hebben in het sociaal domein, onder andere 

omdat ouderen langer thuis blijven wonen en langer en meer gebruik maken van ondersteuning 

vanuit de gemeenten. Gemeenten geven aan dat de tekorten in 2020/21 gevolgen hebben voor het 

voorzieningenniveau en ten koste zal gaan van de hulp aan de meer kwetsbare mensen in de 

lagere inkomensgroepen. 

 

Gemeenten geven ook aan niet te willen en niet te kunnen wachten met de compensatie tot het jaar 

2021. Volledige compensatie is nodig over 2019 en 2020. 

 

https://www.vng.nl/
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/ook-hogere-inkomens-vragen-nu-goedkope-huishoudelijke-hulp-aan-en-daardoor-staan-andere-gemeentelij/
https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/ook-hogere-inkomens-vragen-nu-goedkope-huishoudelijke-hulp-aan-en-daardoor-staan-andere-gemeentelij/
linkhttps://eenvandaag.avrotros.nl/fileadmin/user_upload/PDF/Rapportage_onderzoek_huishoudelijke_hulp_bij_gemeenten_EenVandaag_en_VNG__.pdf
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Uitnodiging 

Gemeentebestuurders gaan graag met u in gesprek over de gevolgen van de maatregel en over de 

houdbaarheid van deze en andere regelgeving die sturing op de bedoeling van de Wmo 

bemoeilijken. Wij zullen u hier binnenkort over benaderen. 


