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Wmo eigen bijdrage
Geachte leden van de raad,
Wij willen u graag informeren over de ontwikkelingen rondom de eigen bijdrage Wmo
Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo
Op i januari 2019 zal het abonnementstariefvoor de Wmo eigen bijdrage ingaan. Hiermee heeft het
kabinet ten doel de stapeling van eigen bijdrage vanuit verschillende (zorg)wetten tegen te gaan.
Met het abonnementstarief gaat de eigen bijdrage van inkomensafhankelijk naar een vaste eigen bijdrage
van € 17,50 per vier weken ). Dit geldt voor iedereen met een Wmo voorziening, ongeacht het aantal
voorzieningen. Voor inwoners met een hoog inkomen betekent dit dat zij honderden en in sommige
gevallen duizenden euro's per maand minder gaan betalen.
Voor gemeenten heeft de invoering van het abonnementstarief nadelige effecten. Allereerst ontvangen
gemeenten minder inkomsten uit eigen bijdragen. Dit wordt door het Rijk slechts ten dele
gecompenseerd. Voor de gemeente Emmen verwachten we dat €300.000 aan verminderde inkomsten
niet wordt gecompenseerd. Daarnaast is de verwachting dat een aanzuigende werking richting de Wmo
zaloptreden omdat de financiële drempel voor een voorziening lager wordt.
Van alle Nederlandse gemeenten heeft 98% aangegeven tegen het voorgenomen abonnementstariefte
zijn (Motie VNG). Ondanks dit heldere signaal zet het kabinet de plannen toch door. Hierdoor is het
college genoodzaakt het beleid van de eigen bijdrage voor de Wmo te herijken.

TeG
De Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (TCG) is bedoeld voor inwoners met een laag
inkomen en hoge zorgkosten. Iedere inwoner met een Wmo voorziening ontvangtjaarlijks C 300-, van de
gemeente Emmen. Dat inwoners met een hoog inkomen hier ook een voordeel van hadden is altijd 'op de
koop toe genomen' omdat dit de meeste efficiënte en regelarme wijze van tegemoetkoming van de
doelgroep was. Continuering van dit beleid zou betekenen dat inwoners die, als gevolg van de invoering
van het abonnementstarief, honderden tot duizenden euro's per jaar minder gaan betalen ook nog eens
C 300 aan TCG ontvangen. Hiermee is de TCG geen doelmatige inzet van middelen meer. Er komt te veel
geld terecht bij inwoners die niet behoren tot de specifieke doelgroep met een laag inkomen en hoge
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zorgkosten. Wij willen daarom gezien de invoering door het kabinet van het abonnementstarief en de
gemeentelijke wens tot een doelmatige inzet van de middelen het beleid rondom de Wmo eigen bijdrage
en de TCG per i januari 2019 wijzigen. Hierbij komt de TCG te vervallen. De middelen die vanuit de TCG
vrij vallen (circa € 1.6 miljoen) worden herbestemd in het Sociaal Domein.
Compensatie eigen bijdrage minima
Om inwoners met een laag inkomen toch te blijven compenseren wil het college dat voor iedereen met
een inkomen tot 110% van het sociaal minimum de eigen bijdrage op nihil gesteld. Hiermee compenseren
we specifiek de eigen bijdrage voor de doelgroep met een laag inkomen en hoge zorgkosten. Inwoners die
hiervoor in aanmerking komen hoeven hiervoor zelf geen actie te ondernemen. Dit verloopt automatisch
via het CAK die de eigen bijdrage berekent en int. Voor het compenseren van de eigen bijdrage wordt
€ 424.000 ingezet.
Schulden Armoede en Minima (SAM)
634.000 zal worden toegevoegd aan het SAMbeleid. Hiermee blijven we deze middelen inzetten voor
inwoners rondom en onder de armoedegrens. Met deze (structurele) extra middelen willen we meer
inwoners duurzaam uit de armoede helpen. Dit gaan we onder meer doen door kindvolgende budgetten,
inzetten op vroegsignalering en verbreding van de doelgroepen. De uitwerking hiervan staat in het
beleidsplan 'Oog voor SAM' dat in december 2018 in de raad zal worden behandeld.
€

Maatwerk
Er is een groep inwoners die een inkomen heeft boven de 110% van het sociaal minimum en een
beperking of chronische, psychische of psychosociale problemen heeft. Als duidelijk is dat deze inwoners
daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten maken, kan het college een financiële
tegemoetkoming verstrekken indien de eigen bijdrage aantoonbaar niet kan worden voldaan. In de
komende jaren zal hier structureel € 20.000-, extra voor beschikbaar zijn.
Sociaal Domein
De resterende middelen (€ 600.000) zullen als dekking worden ingezet voor de bij de
investeringsagenda gevraagde extra middelen met betrekking tot het sociaal domein.
Tijdpad
Doordat definitieve besluitvorming van het kabinet rondom de Wmo eigen bijdrage pas in een laat
stadium heeft plaats gevonden staat het tijdpad om gemeentelijke beleidswijzigingen in te voeren onder
druk. Om de compensatie van de eigen bijdrage op 1 januari 2019 in te kunnen laten gaan moeten we
voorbereidingen treffen. Onderdeel hiervan is het aanpassen van de verordening maatschappelijke
ondersteuning. De inhoudelijke behandeling en besluitvorming over de verschuiving van de TCG
middelen binnen het Sociaal Domein zal plaats vinden in de raadsvergadering over de begroting op
5 november 2018. De wijziging van de verordening zal op 20 december 2018 in de raad worden
behandeld.
We kiezen er, in verband met de beperkte tijd, voor om de adviesraden de concept verordening op
4 oktober 2018 ter advisering aan te bieden en vragen hen versneld advies uit te brengen. Wij realiseren
ons dat dit extra inspanning van de adviesraden vraagt. Om hen enigszins tegemoet te komen,
organiseren wij een inloopbijeenkomst waarin zij vragen kunnen stellen. Hiermee wordt het toch
mogelijk dat de eigen bijdrage voor minima vanaf 1 januari 2019 kan worden gecompenseerd.
Erop vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de geme esecretaris,
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