
Samenvatting en preadvies motie “Compensatie kosten WMO-voorzieningen” 
 
Indienende gemeente: Terschelling 
 
Status motie: definitief en ondertekend 
 
Strekking motie 
De motie heeft betrekking op de invoering per 1-1-2019 van het abonnementstarief van maximaal  € 
17,50 per maand voor Wmo voorzieningen. De indiener geeft aan dat het abonnementstarief leidt tot 
stijging van het aantal aanvragen en dat gemeenten hiervoor onvoldoende worden gecompenseerd. De 
VNG wordt gevraagd erbij het rijk op te blijven aandringen dat gemeenten wel volledig worden 
gecompenseerd. 
 
Pre-advies VNG Bestuur: overnemen 
 
Toelichting 
Als gevolg van het abonnementstarief derven gemeenten inkomsten uit eigen bijdragen. Tevens is er 
sprake van een stijging van het aantal aanvragen en toegekende Wmo voorzieningen. Met het Rijk is 
afgesproken dat er een monitor wordt ontwikkeld op basis waarvan de groei van het aantal aanvragen 
van toekenningen van Wmo voorzieningen kan worden gevolgd. Indien de kosten van de groei boven 
het geraamde bedrag van 145 miljoen uitkomen, gaan VNG en rijk met elkaar in overleg voor 
aanvullende maatregelen: die kunnen zowel financieel van aard zijn als betrekking hebben op 
aanvullende sturingsmogelijkheden van gemeenten om onbedoelde effecten van het 
abonnementstarief tegen te gaan. 
 
In de brief hierover aan het rijk schreef het bestuur van de VNG in maart 2019:  
‘Ons voorstel nu is om de eerste resultaten van de monitor abonnementstarief af te wachten en om op 
basis daarvan afspraken te maken over het handelingsperspectief dat gemeenten hebben in geval van 
gebleken aanzuigende werking. Dat kan tijdens een bestuurlijk overleg dit najaar. We bespreken op dat 
moment graag met u welke inhoudelijke en financiële maatregelen passen bij de resultaten van de 
monitor.’  
 
VNG/gemeenten hebben intensief onderhandeld, eerst om het abonnementstarief van tafel te krijgen 
en toen dat niet mogelijk bleek om de financiële gevolgen volledig gecompenseerd te krijgen. Het Rijk 
wilde niet verder gaan dan de toezegging van een door haar gefinancierde monitor om de aanzuigende 
werking in beeld te krijgen.  
De motie is een extra signaal aan het Rijk dat bij maatregelen met financiële consequenties conform 
artikel 2 van de Wet financiële verhoudingen moet handelen.  


