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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Vanaf 2019 voert het rijk het zogenoemde abonnementstarief eigen bijdrage Wmo in. Dit heeft 
gevolgen voor inwoners en gemeenten.  
 

KERNBOODSCHAP 
Wmo-cliënten van maatwerkvoorzieningen gaan per 1 januari 2019 een vaste eigen bijdrage van 
€17,50 per vier weken betalen. Deze bijdrage is onafhankelijk van de kosten van de ontvangen 
voorziening(en) – maar nooit hoger dan deze kosten – en van de financiële draagkracht van de 
inwoner. De algemene voorzieningen, die als substituut voor een maatwerkvoorziening kunnen 
worden gezien, volgen in 2020.  
 
De wijziging is van toepassing op Wmo klanten die in 2019 een maatwerkvoorziening of PGB, niet 
zijnde beschermd wonen + maatschappelijke opvang, hebben en daar op grond van gemeentelijk 
beleid een eigen bijdrage voor verschuldigd zijn. Alle niet AOW-gerechtigde meerpersoons- 
huishoudens worden vrijgesteld van eigen bijdrage. 
 

TOELICHTING 
Voor cliënten van de Wmo maatwerkvoorzieningen betekent de invoering van het abonnementstarief 
dat vooral de midden- en hogere inkomensgroepen vanaf 2019 aanmerkelijk minder eigen bijdrage 
gaan betalen. Voor de lagere inkomensgroepen blijft de eigen bijdrage gelijk.  
 
Momenteel wijken wij op twee punten af van het landelijk eigen bijdrage beleid. De 
maatwerkvoorziening begeleiding is vrijgesteld van eigen bijdrage. Daarnaast hebben wij een 
algemene voorziening huishoudelijke hulp met afwijkend eigen bijdrage beleid. In deze brief 
informeren wij u over de wijze waarop wij hiermee omgaan nu de rijksregelgeving wijzigt.   
 
Voor de begeleiding besloten wij om aan te sluiten bij de landelijke ontwikkelingen en deze onder het 
abonnementstarief te brengen ingaande 1 april 2019. Dit betekent dat de begeleiding niet langer 
vrijgesteld is van eigen bijdrage. De redenen waarom wij toen besloten om geen eigen bijdrage meer 
te vragen bestaan namelijk niet meer. Wij besloten dit namelijk om de volgende redenen:   



- Er was een groot overschot op het budget 
- Wij vonden dat de midden inkomens onevenredig veel moesten betalen 
- Wij waren bezorgd dat mensen de zorg niet kwamen aanvragen vanwege de hoge eigen 

bijdrage  
 
Die redenen zijn allemaal, ook vanwege het abonnementstarief, van tafel. Wij kiezen voor de datum 
van 1 april omdat dit een redelijke overgangstermijn biedt. Zowel voor de bestaande cliënten als voor 
het inrichten van de administratieve processen bij de zorgaanbieders.   
 
Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp besloten wij tevens om deze onder het 
abonnementstarief te brengen ingaande 1 januari 2019. Cliënten van de algemene voorziening 
huishoudelijke hulp betalen momenteel, afhankelijk van hun inkomen, € 0, 5 of 10 eigen bijdrage per 
ingekocht uur. Dit betekent dat het gros van de cliënten van de algemene voorziening er op vooruit 
gaat. De cliëntgroep van de algemene voorziening die momenteel geen eigen bijdrage betaald 
(aantal: 25) gaat er iets op achteruit. Wij hanteren een overgangstermijn van drie maanden.  
 
Voor alle cliënten binnen de Wmo geld dat zij hun eigen bijdrage, indien zij daar recht op hebben, 
vergoed kunnen krijgen via de bijzondere bijstand. In uitzonderlijke gevallen is er daarnaast altijd de 
mogelijkheid tot het bieden van maatwerk in de praktijk.  
 
CONSEQUENTIES 
Bovengenoemde wijzigingen leiden tot aanpassingen van het Wmo beleid en de verordening. De 
aanpassingen worden over het eerste halfjaar 2019 verwerkt. Doordat het rijk pas recentelijk uitsluitsel 
heeft gegeven over de invoering van het abonnementstarief kon dit niet plaatsvinden voorafgaand aan 
de invoering.  
 
De invoering van het abonnementstarief leidt daarnaast tot aanmerkelijk hogere uitgaven en in 2019 
naar verwachting tot een overschrijding van  € 161.694,00 ,-. In de 1e Turap 2019 wordt u hierover 
nader geïnformeerd. 
 
Vanuit het rijk zijn financiële middelen beschikbaar gesteld om de nadelige financiële effecten van het 
abonnementstarief op te vangen. Deze middelen zijn niet toereikend. Dit is een landelijk probleem.  
Vanuit de VNG worden gesprekken gevoerd hierover met het rijk. Wij volgen dit proces op de voet.  
Daarnaast vindt de komende maanden intern onderzoek plaats op welke wijze de zorg- en 
welzijnskosten betaalbaar gemaakt kunnen worden. In dit onderzoek wordt ook de invoering van het 
abonnementstarief meegenomen.  
 
Tot slot leidt het abonnementstarief mogelijk tot een toename van het aantal Wmo-aanvragen en 
indicaties. Er vindt een landelijke monitor plaats om zicht te krijgen op dit effect. De monitor wordt 
uitgevoerd door het CAK. 
 



 
 

OVERIG 
Tijdens de raadsvergadering van 08 oktober 2018 heeft uw raad vragen gesteld over de HHT-
regeling. Dit betreft de regeling dat cliënten van de Wmo-maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp 
tegen een gereduceerd tarief extra uren hulp inkopen. De regeling verloopt 1 juli 2019. In januari 
informeren wij u door middel van een raadsinformatiebrief over dit onderwerp en de voorgenomen 
wijze van omgang.  
 
VERVOLG 
Wij houden u geïnformeerd over de ontwikkelingen.   
 
BIJLAGEN 
Geen 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


