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Geachte raad, 

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan de colleges van B&W van alle 
gemeenten over inkomensgrenzen in de Wmo. 

Ik informeer naast het college van B&W ook elke gemeenteraad over deze brief 
met het oog op hun verantwoordelijkheid in het duale stelsel. Ik verzoek ook u om 
goede nota te nemen van de Inhoud van de brief. 

Hoogachtend, 

Staatssecretaris van Volksgezondheid, de 
Welzijh poit 

mw. drs. M.L. I Jk^^lfiuijzen van Zanten-Hyllner 
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Geacht college. 

Hierbij vraag ik dringend uw aandacht voor het volgende. 

Aan het begin van dit jaar Is mij gebleken dat een aantal gemeenten beleid heeft 
ontwikkeld dat ertoe strekt inkomensgrenzen op te nemen In de Wmo-verordenlng 
- of daarop gebaseerde regels. 
In een debat met de Tweede Kamer In juni j l . , heb ik duidelijk aangegeven, dat 
het niet aan gemeenten is om zelf inkomensbeleid te voeren. Dat wil zeggen, 
gemeenten mogen geen inkomensgrens hanteren om te bepalen of burgers 
überhaupt een beroep mogen doen op de Wmo. 
Gemeenten kunnen burgers wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage vragen 
voor Wmo-voorzieningen waar zij gebruik van maken. Daarbij moeten gemeenten 
zich houden aan de normen die uit hoofde van de Wmo zijn vastgelegd in het 
Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo). Andere vormen van eigen betaling 
naast de normen van het Bmo zijn evenmin toegestaan. 
Het komt mij voor, dat dit beleid helder is en niet voor meerdere uitleg vatbaar. 

Het is inmiddels ook vaste jurisprudentie, dat de Wmo geen ruimte biedt om naast 
de op de wet gebaseerde eigen bijdrage, extra financiële voorwaarden te stellen 
(CRvB 19 december 2011) noch laat de wet ruimte voor een inkomensgrens voor 
Wmo-voorzieningen (CRvB 18 januari 2012), zoals voorheen In de voormalige Wet 
voorzieningen gehandicapten(Wvg) voor vervoersvoorzieningen gebruik was. 

Ik wend mij nu tot u, omdat de Stichting De Ombudsman het afgelopen halfjaar 
415 gemeentelijke verordeningen op dit punt heeft onderzocht. Tot mijn verbazing 
is in de rapportage daarover geconstateerd, dat bij ongeveer 75% van de 
gemeenten in de Wmo-verordening nog een inkomensgrens of een andere 
besparingsbijdrage voorkomt voor cliënten die een beroep doen op de Wmo. 

Ik vind het ontoelaatbaar, dat gemeenten ondanks het uitgedragen standpunt en 
de jurisprudentie nog niet hun verordening hebben aangepast met als gevolg dat 
burgers mogelijk een beroep op de Wmo wordt onthouden - Indien zij bepaalde 
voorzieningen wel nodig hebben ten behoeve van hun maatschappelijke 
participatie. 
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Ik verzoek u dan ook dringend om met onmiddellijke ingang uw Wmo-verordening 
op de genoemde punten aan te passen. Indien u een beroep van mensen op de 
Wmo hebt afgewezen vanwege de hoogte van het inkomen, dan zult u de 
aanvraag van deze mensen alsnog In behandeling moeten nemen. 

Desgevraagd heeft de VNG mij over dit punt laten weten dat het inmiddels 
gebruikelijk Is voor gemeenten om inkomensgrenzen, die nog in verordeningen 
staan, in de uitvoeringspraktijk niet langer toe te passen en dat vele gemeenten al 
doende zijn de verordeningen aan te passen. 
Voor zover u die procedure tot aanpassing van de verordening nog niet heeft 
gestart, roep ik u op om dat per ommegaande te doen. 

Ik zend een afschrift van deze brief aan uw gemeenteraad, met het oog op diens 
verantwoordelijkheid in het duale stelsel. 
Indien zich een dergelijke situatie voordoet, zal ik niet aarzelen een ongewijzigde 
verordening voor te dragen voor vernietiging. 

Directoraat Generaal 
Langdurige Zorg 
Directie Maatschappelijke 
Ondersteuning 
Sturing, Financiering en 
Informatie 
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