
 

 
 
 

 
 
 
 
MOTIE EIGEN BIJDRAGEN (ABONNEMENTSTARIEF) WMO 2015 
 
Het VNG-congres: 
 
Constateerde dat: 
- Met in ingang van 2025 de inkomens eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp heringevoerd wordt, 

waarbij cliënten die gebruik maken van huishoudelijke hulp en een inkomen hebben van 185% 
van het sociaal minimum een inkomensafhankelijke eigen bijdrage gaan betalen; 

- Het de bedoeling is de regeling zo vorm te geven dat cliënten met een laag inkomen en een deel 
van de cliënten met een middeninkomen niet meer voor huishoudelijke hulp gaan betalen dan het 
abonnementstarief (nu €19 per maand).  

- op grond van de huidige wet alleen een eigen bijdrage in rekening kan worden gebracht bij 
alleenstaanden (met of zonder thuiswonende kinderen) of bij gehuwden/partners die de 
pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, tenzij de gemeenteraad hiervoor in zijn lokale 
regelgeving een uitzondering heeft gemaakt; 

- op grond van de huidige wet gehuwden/partners die de pensioengerechtigde leeftijd niet hebben 
bereikt geen eigen bijdrage zijn verschuldigd; 

- de VNG eerder bij brief van 22 maart 2019 aan de Tweede Kamer kenbaar heeft gemaakt het 
vreemd te vinden dat er uitzonderingen zijn gemaakt bij het in rekening brengen van de eigen 
bijdrage aan cliënten; 

 
Overwegende dat: 
- in het algemeen kan worden gesteld dat een grote groep éénpersoonshuishoudens betreft en niet 

AOW-gerechtigd is. Dat zij wel een eigen bijdrage betalen, terwijl het gros van hen onder de 
landelijke inkomensgrens zit. 

- het redelijk is dat iedereen die gebruik maakt van ondersteuning in het kader van Wmo een eigen 
bijdrage betaalt, zonder onderscheid van gezinssamenstelling of leeftijd. Dit sluit aan bij artikel 1 
van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk 
behandeld. 

 
Spreekt uit: 
- de verantwoordelijk minister op te roepen om de wet te wijzigen, zodanig dat alle gebruikers van 

ondersteuning in de Wmo een eigen bijdrage zijn verschuldigd; 
- dit onderwerp ook onder de aandacht te brengen bij de leden van de Eerste en Tweede Kamer. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
Namens de gemeente Deventer, Mede ingediend door de gemeente Apeldoorn, 
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Mede ingediend door de gemeente Raalte, 
  

  
Gerria Toeter, wethouder  


