
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7.12 

 

 Doetinchem, 14 december 2016 

 

ALDUS VASTGESTELD 22 DECEMBER 2016 

 

 

Extra wijzigingen eigen bijdrage Wmo voor 

woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 

 

 

Te besluiten om: 

1. De Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Doetinchem 2015 vast te stellen. 

2. Aan artikel 16 tweede lid de volgende zin toe te voegen: 

De kostprijs voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage van een woningaanpassing of een 

vervoersvoorziening bedraagt in geen geval meer dan € 20.000,- per voorziening. 

3. Deze wijziging treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 

1 januari 2015.  

 

Context 

In de voorjaarsnota 2016 en in de begroting 2017 is aangegeven de eigen bijdrage voor onze inwoner 

te verlagen.  

 

Landelijk zijn er sinds eind 2015 veel signalen ontvangen waaruit gebleken is dat veel mensen moeite 

hebben met het betalen van de eigen bijdrage Wmo. Met name eenverdieners met een chronisch 

zieke partner die niet kan werken, worden door de hoge eigen bijdrage Wmo getroffen.  

De Eerste en de Tweede Kamer hebben het kabinet verzocht de zorgkosten voor burgers te 

verlagen. Met name hebben beide Kamers hierbij bijzondere aandacht gevraagd voor de eigen 

bijdrage Wmo. 

 

Kabinetsmaatregelen  

Inmiddels heeft het kabinet op Prinsjesdag een aantal maatregelen aangekondigd waardoor de eigen 

bijdrage Wmo voor maatwerkvoorzieningen voor veel mensen per 1 januari 2017 aanzienlijk lager 

wordt. De kabinetsmaatregelen betekenen dat: 

a. de vaste inkomensonafhankelijke eigen bijdrage voor alle doelgroepen verlaagd wordt van € 19,40 

naar € 17,50 per vier weken; 

b. de inkomensgrenzen verhoogd worden; 

c. het marginaal tarief wordt verlaagd van 15 procent naar 12,5 procent; 

d. de rijksmaatregelen voor de gemeente budgetneutraal worden uitgevoerd. 

 

Als gemeente zijn we wettelijk verplicht om deze maatregelen minimaal te volgen.  

 

Extra lokale maatregel - maximering van de kostprijs voor woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 

Naast bovengenoemde maatregelen stellen wij u voor om nog een specifieke maatregel te nemen, 

namelijk met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 de kostprijs voor het bepalen van de hoogte 

van de eigen bijdrage Wmo van woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen te maximeren op  

€ 20.000,- per voorziening. Dit betekent dat voorzieningen die meer dan € 20.000,- kosten wel 

toegekend worden, maar dat in dat geval de eigen bijdrage gebaseerd wordt op een kostprijs van  

€ 20.000,-. 

Dit betekent dat de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 op dat 

punt moet worden aangepast. Voor alle duidelijkheid: voor rolstoelvoorzieningen geldt nimmer een 

eigen bijdrage, aangezien dit wettelijk niet is toegestaan. 
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Beoogd effect 

Het verlagen van de eigen bijdrage Wmo voor onze cliënten. De kabinetsmaatregelen gaan vanaf 

1 januari 2017 in. De extra lokale maatregel wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015 

van kracht. 

 

Argumenten 

1. Gebleken is dat mensen die geconfronteerd worden met een dure woningaanpassing of een 

vervoersvoorziening, onevenredig zwaar getroffen worden in de te betalen eigen bijdrage Wmo. 

 

Kanttekeningen 

1. Maximering van de kostprijs van woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen is tot op heden 

nog weinig voorgekomen. Vanaf 2015 is in drie gevallen sprake geweest van een hogere kostprijs 

voor een woningaanpassing of een vervoersvoorziening. 

 

Financiën 

De gemeente wordt financieel gecompenseerd voor de kabinetsmaatregelen. De kabinetsmaatregelen 

betekenen dat de gemeente minder opbrengsten aan eigen bijdrage Wmo heeft. Op macroniveau 

ontvangen gemeenten hiervoor op jaarbasis € 50 mln. via de integratie-uitkering Sociaal Domein. 

Deze compensatie is inmiddels al in de Septembercirculaire gemeentefonds 2016 verwerkt. Op basis 

van de beschikbare informatie wordt indicatief voor onze gemeente voor 2017 uitgegaan van een 

compensatie van een bedrag van ongeveer € 200.000. 

 

Het voorstel voor maximering van de kostprijs van woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 

betekent dat de gemeente hiervoor géén rijksmiddelen ter compensatie ontvangt. De minder 

opbrengsten aan eigen bijdragen zullen gedekt moeten worden uit de integratie-uitkering Sociaal 

Domein. Tot nog toe (vanaf 1-1-2015 tot heden) bedraagt dit maximaal € 68.000. Dit bedrag kan 

jaarlijks fluctueren, aangezien vooraf niet is aan te geven of er veel indicaties zijn voor toekenning van 

dure woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen. 

 

Vervolg 

Na vaststelling van het gewijzigde artikel 16 van de Verordening wordt dit op de gebruikelijke wijze 

gepubliceerd. 

 

Voorts zullen wij na vaststelling van de gewijzigde verordening contact opnemen met de betrokken 

twee cliënten om de verlaging van de eigen bijdrage toe te lichten. Daarna zullen wij een correctie 

aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK) doorgeven, zodat door hen de eigen bijdrage 

opnieuw kan worden vastgesteld. 

 

U bent separaat al per raadsmededeling geïnformeerd over de voortgang van de besluitvorming van 

de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem en de Verordening jeugdhulp 

gemeente Doetinchem. In de besluitvormende raad van februari 2017 worden beide verordeningen 

integraal ter vaststelling aangeboden.  
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Vooruitlopend hierop dient de bestaande Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Doetinchem 2015 al op dit specifieke onderdeel (maximering kostprijs van een woningaanpassing of 

een vervoersvoorziening) te worden gewijzigd om het voorgestelde eigen bijdragebeleid rechtsgeldig 

te laten zijn. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Extra aanpassingen eigen bijdrage Wmo 

voor woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;  

 

b e s l u i t:  

 

1. De Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente 

Doetinchem 2015 vast te stellen. 

2. Aan artikel 16 tweede lid de volgende zin toe te voegen: 

De kostprijs voor het bepalen van de hoogte van de eigen bijdrage van een woningaanpassing of een 

vervoersvoorziening bedraagt in geen geval meer dan € 20.000,- per voorziening. 

3. Deze wijziging treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 

1 januari 2015.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 22 december 2016, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 

 

 


