Gemeente Amsterdam
Wethouder E. van der Burg
Postbus 202
1000 AE AMSTERDAM

Amsterdam, 10-01-2016
Betreft: eigen bijdrage Wmo

Geachte heer Van der Burg,
De Wmo-Adviesraad maakt zich ernstig zorgen over de hoogte van de eigen
bijdragen die burgers moeten gaan betalen voor Wmo-voorzieningen.
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de zorg voor kwetsbare
inwoners. Waar voorheen sprake was van een fictief uurtarief, wordt nu gerekend
met het bedrag dat de zorg echt kost. De gevolgen worden nu pas duidelijk
omdat veel hulpvragers door een overgangsregeling vorig jaar nog het oude
tarief betaalden. Voor de laagste inkomens worden de eigen bijdragen
grotendeels gecompenseerd. Hulpvragers met een modaal inkomen moeten
echter fors meer betalen.
De gemeente Amsterdam kent een soepele compensatieregeling voor de laagste
inkomens (120% van het wettelijk sociaal minimum), maar zodra gezinnen iets
meer inkomen hebben gaan ze flink extra betalen. Van de cliënten die gebruik
maken van een Wmo-voorziening behoort 32% tot die middeninkomens. Zij
lopen het risico door de extra kosten die de eigen bijdrage met zich meebrengt
onder de 120% van het wettelijk sociaal minimum te komen.
De Wmo-Adviesraad heeft in een eerder advies over de eigen bijdrage (d.d. 1206-2014) al aangegeven dat de middeninkomens zoveel mogelijk
gecompenseerd moeten worden voor het wegvallen van de Wtcg-korting. Wij
krijgen nu signalen dat de hogere eigen bijdrage, voor de groep met een modaal
inkomen, leidt tot het afzien of het niet aanvragen van een voorziening. Dit is
ongewenst omdat dit grote gevolgen kan hebben voor de omstandigheden
waarin mensen verkeren. Zoals: geen signalen meer, verwaarlozing,
vereenzaming.
Daarbij zijn er ook nog andere factoren die leiden tot extra kosten voor de
laagste inkomens:

-

zorgverzekeraars vergoeden bepaalde medicijnen niet meer en daarom
vallen deze buiten de meerkostenregeling.
aanbieders van basisvoorzieningen stellen zelf vast of zij een eigen
bijdrage in de kosten willen vragen. Onduidelijk is, wanneer dat het geval
is en hoe hoog die bijdrage dan is.

De Wmo-Adviesraad kan zich dan ook vinden in het voorstel zoals dat door Groen
Links en het CDA is gedaan, verlaag de eigen bijdragen in de WMO. Wat betreft
de Wmo-Adviesraad geldt dat met name voor de middeninkomens.
Het uitgangspunt van de wet is, dat zorg voor iedereen die het nodig heeft
beschikbaar moet zijn, ongeacht diens inkomen of vermogen.
Het kan en mag dus niet zo zijn dat inwoners die zorg nodig hebben afzien van
die zorg omdat ze het niet kunnen financieren.
Wat de raad betreft gaat het niet alleen om solidariteit tussen financieel
draagkrachtigen en niet–draagkrachtigen, maar ook tussen gezonde mensen en
mensen met een (chronische) beperking.
We willen u daarom vragen of u, in de geest van het voorstel van Groen Links en
het CDA, een ruimere compensatie wilt vaststellen voor gezinnen met een
midden inkomen.

Met vriendelijke groet,

Miriam Fritschy
Voorzitter Stedelijke Wmo-Adviesraad

