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Geachte leden van de stedelijke Wmo adviesraad Amsterdam, 

In uw brief van 10 januari 2016 geeft u aan dat u zich zorgen maakt over de eigen bijdrage Wmo 
voor de middeninkomens. U geeft aan dat de eigen bijdrage is gestegen en dat ook andere 
zorgkosten zijn toegenomen. U vraagt om een aanpassing van het eigen bijdrage en u steunt het 
initiatiefvoorstel van de CDA en Groen Links. 
ik dank u voor uw alertheid en het kritisch volgen van dit onderwerp. Zoals u weet beslist de 
Gemeenteraad over het initiatiefvoorstel. lk zal dit besluit afwachten. ik wil naar aanleiding van uw 
brief nog een aantal zaken toelichten over de eigen bijdrage. 

De gemeente is bij het eigen bijdrage beleid gehouden aan landelijke kaders. Deze kaders geven 
de maximale eigen bijdrage aan. Deze maximale eigen bijdrage per zorgperiode (de maximale 
periodebijdrage) is afhankelijk van leeftijd, huishoudensamenstelling, inkomen en vermogen. De 
gemeente Amsterdam wijkt ten gunste van deze landelijke kaders af: de maximale 
periodebijdrage is 33% lager. Ook heeft de gemeente Amsterdam geen eigen bijdrage opgelegd 
voor arbeidsmatige dagbesteding en ambulante ondersteuning en dagbesteding als algemene 
voorziening. Daarmee kent de gemeente Amsterdam landelijk gezien al een relatief coulante 
eigen bijdrage regeling. Naar aanleiding van aangepaste landelijke regelgeving worden de 
tarieven voor hulpmiddelen en vervoersvoorzieningen binnenkort verlaagd. 

U geeft aan dat de eigen bijdrage op 1januari 2016 is gestegen. Dat is echter niet voor iedereen 
het geval. De eigen bijdrage regeling van de gemeente Amsterdam wordt per 1januari 2016 niet 
aangepast, alleen de landelijke indexering wordt doorgevoerd. Voor AWBZ-overgangscliënten 
kan de eigen bijdrage per 1januari 2016 wijzigen. De AWBZ-overgangscliënten vielen in 2015 nog 
onder de eigen bijdrage regeling van de AWBZ. De maximale periodebijdrage was in de AWBZ 
hoger dan in Amsterdam. De uurtarieven voor de zorg waren echter lager. In de AWBZ betaalde 
men voor 1 uur of dagdeel begeleiding of dagbesteding maximaal €14,00, bij de Wmo zijn deze 
bedragen afhankelijk van het type ondersteuning, tussen de €16,00 en €35,84 .Een cliënt betaalt 
echter nooit meer dan de persoonlijke maximale periodebijdrage. Of cliënten meer eigen bijdrage 
gaan betalen vanaf 1januari 2016, is afhankelijk van hun persoonlijke situatie en of zij andere 
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Wmo ondersteuning gebruiken. Er zijn AWBZ-overgangscliënten die meer eigen bijdrage gaan 
betalen onder de Wnno, maar ook cliënten die juist minder gaan betalen. En er zijn AWBZ-

overgangscliënten voor wie de eigen bijdrage vervalt omdat zij gebruik maken van een algemene 
voorziening of arbeidsnnatige dagbesteding. 

U schrijft ook dat aanbieders van basisvoorzieningen zelf mogen vaststellen of er een eigen 
bijdrage geldt voor een voorzieningen dat dit mogelijk ook ertoe leidt dat cliënten minder gebruik 

maken van deze ondersteuning. Deze signalen herken ik niet. In de afspraken met de aanbieders 
van basisvoorzieningen is vastgelegd dat de bijdrage in de kosten die zij vragen geen financiële 
drempel mogen zijn voor deelname van cliënten met een laag inkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld 

om de kosten voor een maaltijd of een kopje koffie. Wanneer u van gevallen kent waarbij een 

aanbieder een te hoge bijdrage vraagt, dan verzoek ik u om deze signalen aan mij door te geven. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet(" 

Eric va' d- :urg 
We 	der 


	Page 1
	Page 2

