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Aan:  College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam 

 t.a.v. Wethouder mevrouw S. Kukenheim  

 Postbus 202 

 1000 AE Amsterdam 

 

 

Amsterdam, 12 oktober 2018 

 

 

Betreft: Gevraagd advies Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam  

 over de Eigen bijdrage Wmo maatwerkvoorzieningen 2019. 
 

 

Geachte mevrouw Kukenheim, 
 
 
Ter inleiding 
De WMO-Adviesraad betreurt het dat haar voor het advies met betrekking tot de tijdelijke 
eigen bijdrageregeling Wmo-maatwerkvoorzieningen 2019 niet de afgesproken adviestijd 
van 4 weken gegund is. De raad heeft er echter begrip voor dat de gemeente door de 
tijdsdruk, die door “Den Haag” is opgelegd, geen andere keuze had.  
 
Het gaat bij deze adviesaanvraag, althans wat de Adviesraad betreft, om een voorstel met 
een voorlopig karakter, dat alleen geldt voor het jaar 2019. Er zijn immers nog veel 
onduidelijkheden en het is onzeker welke gevolgen het voorstel heeft voor (de toename 
van) de vraag naar Wmo-zorg en wat dat betekent voor de begroting over 2019. 
Wanneer de wettekst van de Wmo per 2020 definitief verandert zal de Adviesraad 
opnieuw advies uitbrengen. 
 
 
Advies 
De WMO-Adviesraad staat positief tegenover het voorliggende voorstel omdat het de 
stapeling van eigen bijdragen in ons zorgstelsel tegengaat en dat het de regeldruk en 
administratieve romplomp vermindert. Voor de eigen bijdrage Wmo-
maatwerkvoorzieningen ambulante ondersteuning, dagbesteding, hulp bij het huishouden, 
logeeropvang en woon- en vervoersvoorzieningen bereidt de gemeente Amsterdam een 
besluit voor om: 
 

 een maximale eigen bijdrage van € 13 te hanteren voor alle huishoudens in 
Amsterdam; de hoogte van de eigen bijdrage zal zowel gelden voor de lagere 
inkomens als de hogere inkomens; 

 de niet AOW-gerechtende meerpersoonshuishoudens geen eigen bijdrage te laten 
betalen. 
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De raad adviseert positief ten aanzien van het handhaven van de eigen bijdrage voor de 
betreffende Wmo-maatwerkvoorzieningen op het huidige niveau van € 13,00 per 4 weken. 
Dit geldt echter niet voor Wmo-maatwerkvoorzieningen ambulante ondersteuning en 
dagbesteding op dit moment geen eigen bijdrage verschuldigd is. De lage eigen bijdrage 
geldt alleen voor de inkomens beneden de circa € 35.000. 
 
Omdat de hoogte van de eigen bijdrage, zoals uit het kabinetsvoornemen blijkt, niet 
langer inkomensafhankelijk mag zijn maar gaat gelden voor alle inkomensgroepen, zullen 
de inkomsten uit de eigen bijdrageregeling naar verwachting minder worden terwijl de 
vraag naar de WMO-maatwerkvoorzieningen vanuit de Amsterdammers met een hoger 
inkomen zal toenemen. De budgettaire gevolgen hiervan zullen door het Rijk gedeeltelijk 
gecompenseerd worden, maar niet voor de toename van de vraag.  
 
Om de derving van inkomsten te beperken adviseert de Adviesraad de gemeente de 
eigen bijdrage voor de inkomens boven circa € 35.000 vast te stellen op het door het 
kabinet voorgestelde vaste maximale abonnementstarief van € 17,50. 
 
De budgettaire gevolgen van de maatregelen van het Rijk zullen invloed hebben op de 
Wmo-begroting 2019. Deze naar verwachting negatieve financiële gevolgen mogen 
echter niet ten koste gaan van de kwaliteit en kwantiteit van de vanuit de Wmo geleverde 
zorg. Eventuele tekorten kunnen naar het oordeel van de Adviesraad het beste worden 
gefinancierd vanuit de egalisatiereserve Wmo of uit de algemene middelen. 
 
De Adviesraad adviseert de gemeente ook voor 2020 het nu geldende tarief van de eigen 
bijdrage voor de lagere inkomens te handhaven.  
 
 

Wij zien graag uw reactie op ons voorlopig advies en onze vragen tegemoet en zijn bereid tot 
het geven van een nadere toelichting.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Ellen van den Bogert, 

Voorzitter Stedelijke Wmo-adviesraad 

 

 


