
 

 

Beantwoording raadsvragen beeldvormende raad  

d.d. 8 december 2016 over extra wijzigingen eigen bijdrage 

Wmo voor woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen 
 

portefeuillehouders: K. Telder  

behandelaar: M.J.M. Jehee  

datum: 12 december 2016 
 

 

Op 8 december jl. zijn bij de behandeling van het raadsvoorstel tot wijziging van de Verordening 

maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem enkele vragen gesteld. Ik heb u toegezegd 

op de volgende twee punten met een schriftelijke reactie te komen. 

 

1. Is het mogelijk om de maximale kostprijs van € 20.000,- per voorziening per persoon aan 

te passen, afhankelijk van het inkomen (bijvoorbeeld € 30.000,- in het ene geval en  

€ 10.000,- in het andere geval)?  

2. Een rekenvoorbeeld, wat duidelijk maakt wat de getallen precies betekenen (extra kosten 

van € 68.000,- en hoe dit samenhangt met de eigen bijdrage)? 
 

Hierbij de reactie van de portefeuillehouder: 

 

1. De gemeente mag niet de maximale kostprijs, die wordt gehanteerd voor het bepalen van de eigen 

bijdrage, inkomensafhankelijk laten zijn. Dit is inkomenspolitiek, waartoe wij als gemeente niet 

bevoegd zijn.  

 

2. Gedurende de periode 1-1-2015 tot heden heeft gemeente Doetinchem drie dure 

woningaanpassingen toegekend. 

 

 Kostprijs 

woningaanpassing 

 

Bedrag wordt bij 

het CAK 

aangemeld voor 

berekening eigen 

bijdrage 

Raadsvoorstel 

Kostprijs 

woningaanpassing  

aangemeld bij het 

CAK 

verschil 

cliënt 1 € 52.000,- € 52.000,- € 20.000,- € 32.000,- 

cliënt 2 € 30.000,- € 30.000,- € 20.000,- € 10.000,- 

cliënt 3 € 46.000,- € 46.000,- € 20.000,- € 26.000,- 

     

  € 128.000 € 60.000,- € 68.000,- 

 

Met dit raadsvoorstel wordt de eigen bijdrage voor deze drie cliënten tezamen gebaseerd op € 60.000 in 

plaats van € 128.000,-. Dat betekent dat in dit geval de gemeente over € 68.000,- geen eigen bijdrage 

ontvangt. 

Aangezien de kosten van dure woningaanpassingen jaarlijks kunnen fluctueren, is gerekend met de cijfers 

van het afgelopen anderhalf jaar.  

 

De inwoner wordt theoretisch belast met het terugbetalen van € 20.000,- in de vorm van een eigen 

bijdrage. Als gemeente hebben wij geen inzicht in de specifieke inkomenssituatie van de cliënten. Daartoe is 

de gemeente wettelijk niet bevoegd.  

Alleen het Centraal Administratiekantoor (verder te noemen; het CAK) is bevoegd om de eigen bijdrage te 

bepalen. Zij berekent de maximale eigen bijdrage van de cliënt op basis van zijn inkomen en vermogen. Het 

CAK maakt daarbij gebruik van de gegevens van de Rijksbelastingdienst. 

 



 

 

Daarnaast kijkt het CAK of er nog andere voorzieningen zijn waar een eigen bijdrage voor verschuldigd is, 

zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding etc. Het CAK telt de totaalschuld op en de inwoner begint met het 

betalen van de gelimiteerde eigen bijdrage (bijvoorbeeld in het geval van dure woningaanpassingen  

€ 20.000,-), of zet de betaling onverminderd voort wanneer hij al maatwerkvoorzieningen had.  

 

Ongeveer 85 procent van onze inwoners betaalt minder dan € 100,- eigen bijdrage per maand.  Hiervan 

betaalt ca. 55 procent slechts de minimale eigen bijdrage. 

 

Voorbeeld 

Stel iemand is verplicht om € 100,-- eigen bijdrage te betalen. Dat zou betekenen dat deze inwoner hoe dan 

ook er 16,5 jaar over zou doen om de verschuldigde € 20.000,- aan eigen bijdrage te betalen.  In deze 

periode heeft de gemeente dus nog geen ‘verlies’ aan eigen bijdrage. De periode daarna is er pas sprake van 

derving van inkomsten uit eigen bijdrage, en dan nog alleen wanneer het een inwoner betreft zonder 

andere voorzieningen. 

 

Al met al is het dus maar de vraag of deze maatregel al met al effect heeft op de inkomsten uit eigen 

bijdrage, omdat vanwege diverse redenen het betalen van de eigen bijdrage (eerder) kan vervallen, 

bijvoorbeeld bij overlijden, opname in verpleeghuis of vertrek naar een andere gemeente. Het is daarom 

niet noodzakelijk om hier in de begroting rekening te houden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


