
 

 

 

 

 

 

Samenvatting en preadvies motie: Eigen bijdragen (abonnementstarief) Wmo 2015 

 

Indienende gemeente(n): Deventer 

 

Strekking van de motie 

Er wordt inzet van het VNG-bestuur gevraagd om te zorgen dat de verantwoordelijk staatssecretaris het 

wetsvoorstel ‘passende bijdrage hulp bij het huishouden Wmo’ zodanig wijzigt dat in principe alle 

gebruikers van de ondersteuning in de Wmo een eigen bijdrage zijn verschuldigd: dat 

meerpersoonshuishoudens/niet AOW gerechtigden niet meer bij wet worden uitgezonderd van het 

betalen van een eigen bijdrage Wmo en dat het bestuur dit onderwerp ook onder de aandacht brengt bij 

de leden van de Eerste en Tweede Kamer. 

 

Preadvies VNG-bestuur: overnemen 

 

Toelichting bij het preadvies 

In principe gaat het hier om inkomenspolitiek. Dit was/is een specifieke koopkrachtmaatregel voor het 

betreffende huishoudtype. In eerste instantie (tot de wetswijziging/invoering van het abonnementstarief 

in 2020) was er nog sprake van een inkomensgrens waarboven de uitzondering niet meer gold, maar 

met de invoering van het abonnementstarief is deze inkomensgrens komen te vervallen. Bij het 

abonnementstarief wordt bij het opleggen van bijdrage niet meer naar het inkomen gekeken.  

 

Het schrappen van deze uitzonderingsmaatregel is aan de orde geweest bij de formatie en het 

vormgeven van het wetsvoorstel passende bijdragen huishoudelijke hulp Wmo. Het kabinet houdt nu in 

het nieuwe wetsvoorstel over de eigen bijdrage Wmo dus vast aan de uitzondering en aan het niet 

hanteren van een inkomensgrens voor deze uitzondering.  

 

We merken al langer dat de bestaande uitzondering voor het kunnen opleggen (door het CAK) van een 

eigen Wmo voor specifiek de niet AOW gerechtigde meerpersoonshuishoudens, bij meer bestuurders 

in gemeenten tot onbegrip leidt. Met het destijds invoeren van de uitzondering zijn gemeenten wel 

gecompenseerd voor het feit dat er minder eigen bijdrage kon worden geïnd. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat als de uitzondering verdwijnt het rijk deze compensatie terugdraait. 

 

Advies aan alle gemeenten is ook om, als zij de uitzondering uit het wetsvoorstel willen hebben, dit 

aangeven bij de internetconsultatie voor het dit wetsvoorstel. Deze staat open tot en met 12 december. 

 


