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Onderwerp: Onwenselijkheid van het Wmo abonnementstarief 

Geachte voorzitter, 

De Tweede Kamer heeft op 9 april 2019 besloten om met ingang van 1 januari en Wmo 
abonnementstarief voor maatwerkvoorzieningen in te voeren. In 2019 werd al de maximalisatie van 
de eigen bijdrage op maatwerk ingevoerd. Deze twee maatregelen hebben voor de gemeente 
Leusden aanzienlijk negatieve gevolgen. We vragen u dan ook met klem om dit besluit te herzien of 
compensatiemaatregelen te nemen. 

Met deze maatregelen: 

Vervalt de mogelijkheid om met cliënten te kijken naar zelfredzaamheid en draagkracht 
Verwachten wij een sterk aanzuigende werking op voorzieningen 
Zullen de gemeentelijke kosten voor bestaande voorzieningen en indicaties nog verder 
stijgen 
Zullen wij, om binnen de budgetten te blijven, moeten snijden in de ondersteuning aan onze 
kwetsbare inwoners 

- Krijgen wij extra taken en verantwoordelijkheden 
- Zullen we verordeningen en regels opnieuw moeten aanpassen 

Financiële effecten 
De financiële effecten op een kleine gemeente zoals Leusden met circa 30.000 inwoners zijn 
desastreus en worden maar ten dele gecompenseerd. Wij verwachten bovenop onze tekorten op de 
zorgbudgetten van anderhalf miljoen, een extra tekort van ongeveer 330.000 euro voor de 
aanvulling op de eigen bijdrage op de algemene voorziening huishoudelijke hulp. Naar schatting zal 
het inregelen van de benodigde CAK-administratie 15.000 euro kosten. 

Decentralisatie en transformatie verder onder druk 
Maar onze voornaamste zorgen liggen op het gebied van het gemeentelijk instrumentarium: de 
eigen bijdrage. Met de wetswijziging; een uniforme eigen bijdrage ongeacht inkomen of financiële 
positie, zijn wij onze kracht om eenieder naar vermogen mee te laten doen kwijtgeraakt. Het is naar 
inwoners niet uit te leggen dat iedereen ongeacht inkomen of financiële positie, dezelfde bijdrage 
kan en moet leveren. 



U beperkt onze beleidsvrijheid en daarmee ook de mogelijkheid om onze uitgaven beheersbaar te 
houden. De Raad van State onderschrijft deze zorg. 

Verder complicerend zijn verschillende gerechtelijke uitspraken, aanbestedings- en inkoopeisen, 
ministeriële brieven, Algemene Maatregelen van Bestuur en aanvullingen op de wet. Dit heeft tot 
gevolg dat we: 

• bepaalde bindende cao's moeten hanteren; 
• inwoners, initiatieven en aanbieders die innovatiever of zelfstandiger opereren niet (meer) 

kunnen contracteren; 
• sommige financieringsvormen moeten heroverwegen, bijvoorbeeld omdat 

resultaatfinanciering slechts onder strikte voorwaarden toepasbaar is; 
• feitelijke (per gemeente) onderbouwde normenkaders moeten hanteren; 
• geen lagere eigen bijdrage voor specifieke doelgroepen mogen vragen. De gemeente kan 

ofwel een nultarief ofwel voor álle inwoners een lagere eigen bedrage vragen. 

Het Rijk zadelt de gemeente Leusden op met een schier onuitvoerbare opgave voor decentralisatie 
en transformatie en met een flink financieel tekort. 

Wij staan niet alleen 
Wij staan niet alleen in onze kritiek op het Wmo abonnementstarief: 

• U ontving al eerder van diverse Nederlandse gemeenten, de provincies Groningen, Overijssel 
en Drenthe brandbrieven over de tekorten op onder meer Jeugdzorg en de WMO. 

• Ook de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten (VNG) wees op de onwenselijkheid van het 
tarief, die nu die ook op de  AV  van toepassing is. Het gaat dan met name om de vraag om de 
aanvullende kosten volledig te vergoeden. 

• De gemeente Assen krijgt veel positieve bijval voor haar voornemen om als eerste gemeente 
van Nederland het Wmo abonnementstarief voor de algemene voorziening niet in te voeren 
en de negatieve effecten niet in de begroting voor 2020 op te nemen. 

Het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Leusden ondersteunen deze signalen. 
Wij vragen de Tweede Kamer om herziening van het eigen bijdragebeleid of 
compensatiemaatregelen te nemen en vragen u, de minister en het ministerie van VWS om positief 
mee te denken met gemeenten die de komende maanden op zoek gaan naar mogelijkheden om, 
bijvoorbeeld met een op innovatie gerichte algemene voorziening, bij de uitvoering van de WMO en 
in de geest van de wet toch onderscheid te maken in het eigen vermogen van inwoners om mee 
kunnen doen aan de samenleving. 

Met vriendelijke groet 

De heer G.J. Bouwmeester 

urgemeester 
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