
 

Amendement 
 
A07. Draagkrachtnorm WMO 
 

 

Voorstel nr. (agendapunt 11) 

Aanpassen van de verordening WMO 2022 en Nadere regels WMO  

 

 

Inleiding: 

Het college stelt de gemeenteraad voor een draagkrachtnorm in te voeren voor HH1 via de WMO. De 
reden hiervoor is dat er door inwoners die dat prima zelf kunnen betalen en organiseren gebruik van 
wordt gemaakt en dat leidt tot aanzienlijke meerkosten voor HH1, die (nog) niet door het Rijk (via 
het gemeentefonds) worden vergoed. 

De raad van de gemeente Midden-Groningen in vergadering bijeen d.d. 23 december 2021 

Constateert dat: 

• Tijdens de behandeling van de aanpassing van de WMO 2015 met de invoering van een 
abonnementstarief (maart 2019) de financiering hiervan nadrukkelijk aan de orde is geweest 
en hiervoor met de 2e Kamer  is afgesproken de kostenstijging te monitoren en met de VNG 
hierover in gesprek te blijven.  

• Het nieuwe kabinet in het regeerakkoord tegemoet komt aan de wens van gemeenten de 
financiering van HH1 in de WMO te regelen en kiest voor een eigenbijdrage op basis van 
landelijke normen. 

• het abonnementstarief is ingevoerd om met name middeninkomens tegemoet te komen die 
met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen te maken hebben (o.a. chronisch 
zieken en mensen met een beperking). 

• Het introduceren van een draagkrachtnorm ervoor zorgt dat de gemeente haar zorgplicht 
aan een deel van de inwoners niet nakomt en handelt in strijd met de huidige wet. 

Overweegt dat: 

• Een gemeente zich aan de wet dient te houden en hierbij helemaal in de huidige tijd een 
voorbeeldfunctie heeft en dit niet kan afdoen met “wij denken daar anders over.” 

• De door het nieuwe kabinet in het vooruitzicht gestelde oplossing middels een eigen bijdrage 
voor HH1 de enkel financieel gedreven reden voor het invoeren van een draagkrachtnorm 
wegneemt. 

Besluit: 

• Alle verwijzingen naar de draagkrachtnorm uit deze verordening en Nadere regels te 
schrappen zoals hieronder beschreven: 

Ondergetekende(n) stelt/stellen voor het ontwerpbesluit te wijzigen/aan te vullen als volgt:   

Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2022 

Artikel 3 lid 1 a) de tekst “Bij de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden….. 150% van het 
bruto wettelijk minimumloon” te schrappen. 

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Midden-Groningen 2022 

Artikel 4 lid 3) Volledig schrappen. 

Artikel 5 lid 1 c) de tekst “Bij de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden 1…. 

Beoordeling van de eigen kracht.” Schrappen 



 

Artikel 8 lid 2 c) volledig schrappen. 

Artikel 10 lid 3) Volledig schrappen. 

Bijlage 5: financiële zelfredzaamheid bij de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden (HH1) 
Volledig schrappen. 

 

 

Midden-Groningen 

Namens de fractie (s)  
 
VVD                        D66 
Evert Offereins       Yannick Lutterop 
 
 
 

 
    overgenomen 
Het amendement   is  aangenomen  met      stemverhouding  ….. :  ……. 
                                 verworpen                                                
 
fracties voor: 
 
fracties tegen:  
 
 

                                                                                                   ……….…………………., griffier. 
 

 
Amendement:: 
Voorstel tot wijziging van een ontwerp verordening of ontwerp-beslissing, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden 
opgenomen. 
 
Subamendement: 
Voorstel tot wijziging van een  aanhangig amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het 
amendement, waarop het betrekking heeft. 
 
Wijze van indienen van een amendement: 
Elk (sub)amendement en elk voorstel moet om in behandeling genomen te kunnen worden schriftelijk bij de voorzitter worden 
ingediend, tenzij de voorzitter – met het oog op het eenvoudige karakter van het voorgestelde – oordeelt, dat met een 
mondelinge indiening kan worden volstaan. 


