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Geachte heer van Zaalen, 
 
Op 3 december 2018 heeft u vragen aan het college gesteld over het abonnementstarief binnen de 
Wmo. In deze brief treft u de beantwoording aan op uw vragen. Tevens wordt er een 
raadsinformatiebrief verstuurd over dit onderwerp.  
 
Vraag 1: Wat zijn de consequenties voor de gemeente Albrandswaard? 
 
Antwoord:  
Wij zijn gebonden om de gewijzigde rijksregelgeving te volgen. Dit betekent dat cliënten van Wmo-
voorzieningen per 01 januari 2019 een vaste eigen bijdrage gaan betalen van €17,50 per vier weken 
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 invoering van het abonnementstarief leidt 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. 
 
Vraag 2: Wat zijn de consequenties voor de gebruikers? 
 
Antwoord:  
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. 
 
Voor de maatwerkvoorziening begeleiding besloten wij om deze onder het abonnementstarief te 
brengen ingaande 01 april 2019. Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp besloten wij om 
deze onder het abonnementstarief te brengen ingaande 1 januari 2019 en een overgangstermijn te 
hanteren voor bestaande cliënten van drie maanden.  
 



U wordt hierover nader geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.  
 
Vraag 3: Wordt de eigen bijdrage nu weer ingevoerd .Zo ja hoe worden de cliënten geïnformeerd .Zo 
nee hoe wordt dit gefinancierd? 
 
Antwoord:  
Zie de beantwoording op vraag 1 en 2 met betrekking tot de vragen over de invoering van het 
abonnementstarief en de kosten.  
 
Voor wat de clientcorrespondentie betreft het volgende. Het CAK informeert cliënten over de 
gewijzigde rijksregeling. Cliënten van de maatwerkvoorziening begeleiding en de algemene 
voorziening huishoudelijke hulp informeren wij. Dit omdat wij momenteel afwijken van het landelijk 
beleid. De correspondentie wordt de tweede week van januari verstuurd. Cliënten die er op achteruit 
gaan (van geen eigen bijdrage naar € 17,50 eigen bijdrage) krijgen in april de eerste factuur.  
 
Vraag 4: Voor welke aspecten van de WMO geldt dit abonnementstarief?  
 
Antwoord:  
De wijziging is van toepassing op Wmo cliënten 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. Momenteel is de groep niet-AOW gerechtigde 
meerpersoonshuishoudens met een verzamelinkomen tot € 35.175 vrijgesteld van eigen bijdrage.  
Deze inkomensgrens wordt losgelaten en alle niet AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens 
worden vrijgesteld. 
 
Tot slot 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


