
  
 

Advies 2018-03 d.d. 26 oktober 2018 

Onderwerp WMO, abonnementstarief voor 

maatwerkvoorzieningen 
 

(uitgebracht samen met de Adviesraden Sociaal Domein in Ermelo en 

Harderwijk) 

Inleiding 

Uit het ontvangen adviesverzoek betreffende het abonnementstarief WMO-

voorzieningen concluderen wij dat het abonnementstarief een voldongen feit is 

per 1 januari 2019.   

In de adviesaanvraag wordt aan de hand van een aantal veronderstellingen 

aangegeven dat dit besluit gevolgen heeft voor de gemeente, vooral op financieel 

gebied. De gemeente verwacht het komende jaar een financieel tekort. Hoe 

omvangrijk dit tekort zal zijn is onduidelijk.  Hoewel wij het waarderen dat de 

gemeente ons in een vroegtijdig stadium betrekt bij deze ontwikkeling, biedt de 

aan ons toegezonden notitie over het abonnementstarief onvoldoende 

duidelijkheid en informatie om een gedegen advies uit te brengen. Zolang wij 

geen zicht hebben op aantallen inwoners om wie het gaat is het lastig adviseren.    

Inhoudelijk advies  

Verder willen wij ten aanzien van de ontwikkeling WMO-voorzieningen enkele 

inhoudelijke aandachtspunten meegeven, die ook de komende jaren 

gewaarborgd moeten zijn en blijven.   

1. De WMO-voorzieningen zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen.  

2. De zorgvraag van de inwoners staat centraal.  

3. De zorg en ondersteuning is maatwerk; afgestemd op de individuele behoefte.  

4. Iedere inwoner heeft keuzevrijheid ten aanzien van de te leveren zorg.  

De adviesraden vinden het van groot belang dat keuzes rondom financiering 

gemaakt worden vanuit bovenstaande aandachtspunten. Juist door hier op in te 

zetten, worden de kosten binnen andere domeinen teruggebracht. Als voorbeeld 

noemen wij maatschappelijke overlast die kan ontstaan door te besparen op de 

WMO kosten. Ons advies is een integraal beleid waardoor niet het accent alleen 

maar ligt op de financiering van de WMO, maar juist op de maatschappelijke 

opbrengst. Aansluiten op de zorgvraag en het bieden van maatwerk geeft tevens 

meer mogelijkheden om het ‘natuurlijke’ netwerk in te schakelen en is 

aantrekkelijk voor professionals om in de te werken.  

Financieel advies  

Zoals wij deze notitie lezen en begrijpen gaan inwoners met een laag inkomen 

erop achteruit met deze nieuwe maatregel. Zij betalen in de nieuwe opzet €17,50  



  
 

per maand in plaats van de huidige €10,- per vier weken. Om de WMO-

voorzieningen toegankelijk te houden voor iedereen adviseren wij om de huidige 

€ 10,- eigen bijdrage te handhaven voor inwoners met een laag inkomen.   

Tot slot  

Wanneer meer bekend is over de uitwerking van het landelijk beleid over het 

abonnementstarief en de gemeente aan de hand hiervan een duidelijk beleid 

heeft uitgezet, zijn wij uiteraard graag bereid een advies uit te brengen. 


