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1. Kennisnemen van 

Rapport van Regio Gooi en Vechtstreek m.b.t. eigen bijdrage Wet maatschappelijke 

ondersteuning. 

 

2. Inleiding 

Regio Gooi en Vechtstreek heeft een aantal gegevens met betrekking tot de eigen bijdrage 

maatschappelijke ondersteuning verzameld.  

Verscheidene media hebben afgelopen periode bericht over de verandering in de hoogte van de 

eigen bijdrage als gevolg van de overheveling van de begeleiding, dagbesteding en het kortdurend 

verblijf van het Rijk naar de gemeenten. Op 24 februari 2016 heeft de gemeenteraad Hilversum de 

motie “Onderzoek naar gevolgen eigen bijdrage Wmo” aangenomen. De motie draagt het 

volgende op: 

1. Geef inzicht in de eigen bijdrage die de gemeente heft en vergelijk deze met andere 

gemeenten. 

2. Doe onderzoek naar de mogelijke effecten van de hoogte van de eigen bijdrage op het gebruik 

van zorg en het effect daarvan op zorgmijdend gedrag van verschillende doelgroepen. 

3. Neem het subjectieve gevoel, rondom het betalen van eigen bijdrage, mee in het onderzoek. 

4. Betrek de Regio Gooi en Vechtstreek in het onderzoek. 

 

De Regio Gooi en vechtstreek  heeft de in Hilversum aangenomen motie voor alle regiogemeenten 

onderzocht. 

 

3. Kernboodschap 

Vanaf 1 januari 2015 zijn de voorzieningen begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf en 

beschermd wonen ondergebracht in de Wet maatschappelijke ondersteuning. De meeste inwoners 

die in 2014 gebruik maakten van deze voorzieningen hadden voor heel 2015 een overgangsrecht. 

Inwoners met een overgangsrecht vielen in 2015 nog onder het oude eigen bijdrage beleid van het 

Rijk. Dit beleid ging uit van een vast normbedrag van € 14,- per uur/etmaal/dagdeel voor de 

berekening van de maximaal te innen eigen bijdrage bij inkomens met voldoende financiële 

draagkracht. Na afloop van het overgangsrecht vielen alle inwoners onder het eigen bijdrage beleid 

van de gemeente. Dit beleid gaat uit van de kostprijs van de voorziening voor de berekening van de 

maximaal te innen eigen bijdrage bij inkomens met voldoende financiële draagkracht.  

 

Het rapport laat zien dat de gemeente met haar eigen bijdrage beleid niet afwijkt van het landelijke 

beeld: 365 van de 390 hanteren een vergelijkbaar beleid. Tevens blijkt dat de verhoging van de 

grens voor de maximaal te innen eigen bijdrage – van € 14,- in het oude  beleid naar de kostprijs 

van de voorziening in het nieuwe beleid – geen effect heeft op inwoners met een inkomen tot € 

25.000 euro per jaar. Vanaf een inkomen van € 30.000,- per jaar ontstaat er een effect dat 

geleidelijk oploopt, naarmate het inkomen oploopt. Voor de hogere inkomensgroepen is de eigen 
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bijdrage als gevolg van decentralisatie omhoog gegaan. Het rapport constateert dat de  financiële 

impact voor de hogere inkomensgroepen aanzienlijk kan zijn en dat enkele inwoners in Gooi en 

Vechtstreek afzien van de ondersteuning door de hoogte van de eigen bijdrage.  

De uitvoeringsdienst van Gooise Meren kent een aantal van deze situaties van mensen met NAH of 

GGZ problematiek met een middeninkomen of daarboven (WIA en/of partner met inkomen). In 

een enkel geval is de  situatie door  de hoge eigen bijdrage zo problematisch dat de 

uitvoeringsdienst  via de hardheidsclausule gebruik maakt van maatwerk.  

 

4. Consequenties 

Wij willen op dit moment  nog geen conclusies trekken uit het rapport. Het rapport van de regio 

geeft een aantal relevante gegevens met betrekking tot de effecten van de eigen bijdrage na de 

decentralisaties. Het geeft echter geen compleet beeld van die effecten.  Wij zijn nog niet in de 

gelegenheid geweest het rapport in het college te bespreken. Bovendien is het van belang om bij 

dit rapport ook het landelijke onderzoek te betrekken dat nu wordt uitgevoerd. Het Rijk heeft 

namelijk eind 2015 het Centraal Bureau voor de Statistiek opdracht gegeven om het verschil in de 

hoogte van de eigen bijdragen voor inwoners met overgangsrecht te onderzoeken. Naar 

verwachting is dit onderzoek in september gereed. Daarnaast evalueert  de Regio Gooi en 

Vechtstreek  dit jaar de Wmo verordening 2015. De eigen bijdrage maakt hier onderdeel van uit.  

Wij  willen de uitkomsten van het landelijke onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek 

en de regionale evaluatie van de verordening afwachten (in het bijzonder het gebruik van de 

hardheidsclausule in verband met de eigen bijdrage regeling). Ook willen wij nader onderzoek van 

de signalen van zorg aanbieders en cliëntorganisaties over vraaguitval vóór de poort van onze 

uitvoeringsdienst. Ook is duidelijkheid nodig of inwoners mogelijk wisselen van zorggebruik op 

grond van de Wmo en de Zvw vanwege de eigen bijdrage Wmo en/of  de eigen bijdrage/eigen risico 

van de zorgverzekeringswet (Zvw).  

 

Tot slot benadrukken wij dat de gemeente altijd maatwerk toepast voor inwoners in de 

gemeentelijke uitvoering. Dit betekent dat elke inwoner die zich bij ons meldt op maat van de 

juiste informatie wordt voorzien over de verwachte hoogte van de eigen bijdrage. Tevens nemen 

we maatregelen in situaties waarin het gemeentelijk eigen bijdrage beleid belemmerend werkt 

voor de zelfredzaamheid van een inwoner. Zo kan de gemeente in individuele gevallen op grond 

van de hardheidsclausule en in samenwerking met het Centraal Administratie Kantoor besluiten 

om af te wijken van het eigen bijdrage beleid. Ook bij de inning van de eigen bijdrage staat 

maatwerk in de uitvoering voorop.  

 

5. Communicatie 

nvt 

 

6. Vervolg 

Afwachten resultaten van nader onderzoek (zie boven genoemde onderdelen). 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
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D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


