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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen PvdA ihkv art. 33 RVO over eigen bijdrage Wmo 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De PvdA heeft geconcludeerd dat door de coronacrisis het op dit moment lastig is voor gemeenten 

om alle WMO-zorg te leveren. Het gaat dan met name om huishouden, begeleiding en 

dagbesteding. Daarom hoeven de mensen in de maanden april en mei geen eigen bijdrage te 

betalen, zo heeft minister Hugo de Jonge van VWS besloten. De minister gaat in overleg met de 

VNG over compensatie voor de gederfde inkomsten. Er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt 

over hoe deze compensatie eruit zal zien. Naast de al oplopende extra uitgaven ten gevolge van de 

coronacrisis, zien we hierdoor een extra kostenpost. 

 

De PvdA- fractie heeft het college hierover een aantal vragen gesteld. In deze brief geven wij 

antwoord op de vragen van de PvdA.  

 

 

1) Is het college bekend hoeveel mensen in de maanden april en mei geen eigen bijdrage 

WMO betaald hebben en om hoeveel geld dit gaat? 

Het gaat om ongeveer 3000 mensen die geen eigen bijdrage hebben betaald. De gemeente 

heeft   €100.000,-- aan eigen bijdrage  vooralsnog niet ontvangen. 

 

2) Heeft het college zicht op de gevolgen voor bewoners van het niet (volledig) krijgen van de 

zorg? 

Ja. Dit doen we door casemanagers te laten bellen met inwoners die begeleiding of dagbesteding 

ontvangen en hen te vragen of ze het redden en waar nodig aanvullende afspraken te maken. 
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3) Heeft het niet volledig kunnen leveren van de zorg geleid tot extra inzet van bijvoorbeeld 

de Sociale teams? 

Binnen de sociale teams is veel werk verzet voor inwoners vanwege de coronacrisis. Met name 

kwetsbare gezinnen hebben de nodige ondersteuning gevraagd. De cliënten Wmo hebben geen 

extra inzet nodig gehad. Contact en ondersteuning op afstand kon goed en effectief georganiseerd 

worden. 

 

4) Is al bekend of de derving van inkomsten volledig zal worden gecompenseerd? 

Nee, Minister Hugo de Jonge(VWS) gaat met de  VNG in overleg over de compensatie van de eigen 

bijdrage aan gemeenten. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


