
   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 6 november 2018 Verzenddatum:  

Behandeld door: 

Zaak: 

Erik Haverkort 

2018-033277 

 

Mailadres: erik.haverkort@midden-groningen.nl 

 

    

Onderwerp: Raadsbrief abonnementstarief Wmo 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

Als inwoners een Wmo-maatwerkvoorziening ontvangen, betalen zij een eigen bijdrage. Deze eigen 

bijdrage is afhankelijk van de verstrekte voorziening en het inkomen van de klant. Vanaf 1 januari 

2019 verandert dit. Vanaf dat moment geldt dat de maximale eigen bijdrage per vier weken € 17,50 

is. Deze bijdrage wordt het abonnementstarief genoemd. De regering voert het abonnementstarief 

in om stapeling van zorgkosten tegen te gaan, vooral voor middeninkomens. 

 

In deze brief staat welke effecten het abonnementstarief heeft voor onze klanten en voor de 

gemeentelijke financiën. 

 

Wat is de stand van zaken? 

 

Voor de invoering van het abonnementstarief is een wetswijziging nodig. Dit gaat niet lukken vóór 1 

januari 2019. Daarom heeft de regering als tijdelijke oplossing een algemene maatregel van 

bestuur opgesteld, het Besluit verlaging bijdrage Wlz-zorg en maatschappelijke ondersteuning. Dit 

besluit wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. Dit Besluit ligt op dit moment (19 oktober 2018) 

ter advisering bij de Raad van State. Vervolgens moet de minister van Volksgezond, Welzijn en 

Sport nog reageren op het advies voordat het Besluit in werking kan treden. 

 

Het is nog onduidelijk of het abonnementstarief1 daadwerkelijk ingevoerd gaat worden. We moeten 

ons hier echter wel op voorbereiden. Het abonnementstarief heeft financiële consequenties en 

daarnaast moet de Verordening maatschappelijke ondersteuning aangepast worden. 

 

                                                 
1 Pas bij het invoeren van nieuwe wetgeving mag officieel van een abonnementstarief worden 
gesproken. Voor de eenvoud gebruiken we deze term ook voor de tijdelijke regeling voor 2019. 
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Hoe ziet de regeling eruit? 

 

Het abonnementstarief geldt voor alle klanten die één of meer Wmo-maatwerkvoorzieningen 

ontvangen. Inkomen en vermogen doen er niet toe. Het abonnementstarief geldt niet voor 

beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Ook algemene voorzieningen, zoals de 

wasserijservice van BWRI, vallen niet onder het abonnementstarief. 

 

De maximale periodebijdrage van € 17,50 geldt niet voor meerpersoonshuishoudens waarvan één of 

meer personen nog niet de AOW-leeftijd hebben. Deze huishoudens hoeven helemaal geen eigen 

bijdrage te betalen. Hiermee wordt de reeds bestaande regeling voortgezet. 

 

Net als in voorgaande jaren blijft het CAK verantwoordelijk voor het opleggen van de eigen 

bijdrage. Dit verandert mogelijk is 2020 als het abonnementstarief wettelijk wordt geregeld. 

 

Wat betekent dit voor onze klanten? 

 

De eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening wordt voor onze klanten voorspelbaarder en in 

veel gevallen lager. Vooral voor midden- en hogere inkomens kan dit leiden tot een veel lagere 

eigen bijdrage. 

 

Mensen met een laag inkomen profiteren nauwelijks van het abonnementstarief. Voor deze groep 

bieden we de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aan. Klanten die gebruik maken van 

deze verzekering, krijgen eigen bijdragen voor de Wmo vergoed. 

 

Hoe gaan we onze klanten informeren? 

 

Net als in voorgaande jaren krijgen onze klanten in 2019 via het CAK informatie over hun eigen 

bijdrage en de wijziging daarvan. 

 

Wat betekent het abonnementstarief voor de gemeente? 

 

Als de regering besluit het abonnementstarief in te voeren, kan dit grote consequenties hebben 

voor de gemeentelijke financiën. Ten eerste verwachten we lagere inkomsten uit bijdragen. We 

schatten dit nadeel voor 2019 en verder in op ongeveer € 300.000,- per jaar. We hebben met deze 

verlaging rekening gehouden in de begroting voor 2019. 

 

Daarnaast zorgt het abonnementstarief ervoor dat we niet meer kunnen sturen met eigen bijdragen 

voor maatwerkvoorzieningen. In de huidige situatie kiezen inwoners met een hoger inkomen er 

vaak zelf voor om een voorziening aan te schaffen. Als in 2019 de eigen bijdrage voor deze groep 

sterk daalt, leidt dit mogelijk tot meer zorgconsumptie. Het is onduidelijk welke kosten hiermee 

gemoeid zijn. Daarnaast leidt dit mogelijk tot meer werklast voor onze sociale teams. 

 

Ten slotte moeten we het abonnementstarief in de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

opnemen. We nemen dit mee in de aanpassingen waar we momenteel aan werken. We streven 

ernaar dat de nieuwe Verordening op 1 mei 2019 in werking kan treden. 
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


