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Secretariaat: 
Weden 2 
7815 PH  EMMEN 
E-mail: srpals@wxs.nl 
 
 

Aan:  
College van burgemeester en wethouders  
Postbus 30001 
7800 RA  EMMEN 
 
       
Emmen, 22 oktober 2018 
 
 
Betreft:  Ongevraagd advies over eigen bijdrage en TCG 
  
 
 
 
Geacht college,  
 
De WMO-raad heeft kennisgenomen van het besluit van het kabinet om in 2019 een vaste 
maximale bijdrage WMO. Dit houdt in dat alle cliënten die gebruik maken van de WMO een vaste 
bijdrage van € 17,50 per vier weken gaan betalen. Deze bijdrage wordt onafhankelijk van het 
zorggebruik, inkomen en vermogen. 
 
De gevolgen van dit besluit laten zich samenvatten in twee belangrijke punten: 

 Het is aangetoond dat de laagste inkomensgroepen erop achteruitgaan terwijl de hoge(re) 
inkomens er op vooruitgaan. Dit is een principieel onjuiste keuze. Zie de bijlage met de 
berekening die de WMO-raad via informele weg heeft ontvangen. 

 Deze maatregel is in strijd met de ingang gezette kanteling tijdens het decentralisatieproces. 
De huidige inkomensafhankelijke eigen bijdrage is een belangrijk instrument voor gemeenten 
om cliënten zelf de afweging te laten maken of zij een voorziening beter en goedkoper zelf 
kunnen regelen. Met een standaardtarief van € 17,50 hoeven burgers deze afweging niet 
meer te maken en kan de balans doorslaan naar de afweging „je bent een dief van je eigen 
beurs als je niet bij de gemeente aanklopt”. Kortom het heeft een aanzuigende werking met 
alle financiële gevolgen van dien.  

 
Gebleken is dat er onder veel gemeenten geen draagvlak is voor het abonnementstarief.  
Gemeenten vinden de maatregel principieel in strijd met de uitgangspunten van de eigen 
verantwoordelijkheid binnen de WMO. De VNG heeft daarom besloten niet langer mee te werken 
aan de verdere gezamenlijke uitwerking van de maatregel. Het is nu aan de Tweede Kamer om 
hierover te oordelen en de inzet en argumenten van de VNG (gemeenten) te wegen. 
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Ook de WMO-raad Emmen is van mening dat – onafhankelijk van de politieke kleur – dit besluit in 
gaat tegen wat menselijke en rechtvaardige principes zijn. De WMO-raad is principieel tegen deze 
maatregel en wijst deze daarom af. Dit is ook kenbaar gemaakt aan de Koepel Adviesraden in het 
Sociale Domein. 
 
We vragen u daarom dit ongevraagd advies voor te leggen aan de gemeenteraad zodat ook de 
volksvertegenwoordigers zich hierover kunnen uitspreken. 
 
Met belangstelling zien wij uw schriftelijke reactie tegemoet. 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
S.R. Pals 
Secretariaat WMO-raad Emmen        
 
 
Bijlage: Berekening maximale periodebijdrage 
 
 
CC: Gemeenteraad Emmen  
      Koepel Adviesraden Sociaal Domein 
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Bijlage 1 
 
 

niet  pensioengerechtigd pensioengerechtigd 
bijdrageplichtig 
inkomen 

maximale 
periodebijdrage 2018 

bijdrageplichtig 
inkomen 

maximale 
periodebijdrage 2018 

€ 0 t/m € 22.873,00 € 71,20 € 0 t/m €17.474,00 € 71,20 

€ 24.000,00 € 157,78 €24.000,00 € 517,05 

€ 30.000,00 € 592,19 €30.000,00 € 1.267,02 

€ 36.000,00 € 1.342,16 €36.000,00 € 2.016,99 

€ 40.000,00 € 1.842,14 €40.000,00 € 2.517,10 

€ 46.000,00 € 2.592,24 €46.000,00  

    

maximale periodebijdrage 2018 (meerpersoonshuishouden) 

niet  pensioengerechtigd pensioengerechtigd 
bijdrageplichtig 
inkomen 

maximale 
periodebijdrage 2018 

bijdrageplichtig 
inkomen 

maximale 
periodebijdrage 2018 

€ 0 t/m €35.175,00 - € 0 t/m €24.128,00 € 298,70 

€36.000,00 €300,00 €30.000,00 € 435,28 

€36.000,00 €196,91 €36.000,00 € 1.185,25 

€40.000,00 € 303,07 €40.000,00 € 1.685,36 

€46.000,00 € 1.053,17 €46.000,00 € 2.435,33 

 
De vermelde bedragen, zijn de bedragen die je minder gaat betalen (in het groen). 
Voor de laagste inkomens betekent dit dat men juist meer gaat betalen (rood). 


