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ONDERWERP

internetconsultatie wetsontwerp 'abonnementstarief' Wmo

Geachte heer/mevrouw,

De Wmo wordt gewijzigd. Het voornemen is om vanaf 1 januari 2020 het abonnementstarief in 
te voeren. Dat betekent dat er per huishouden € 17,50 per vier weken moet worden betaald 
voor Wmo-voorzieningen ongeacht het aantal voorzieningen dat wordt afgenomen.

Door een tussenoplossing (wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wmo) wordt het 
abonnementstarief al ingevoerd vanaf 1 januari 2019. Voor de wetswijziging per 1 januari 2020 
is een internetconsultatie geopend. Aangezien er kritische kanttekeningen te plaatsen zijn bij 
de wetswijziging is er middels bijgaande brief door het college gereageerd op de 
internetconsultatie. Eerder is op 23 april 2018 door het college gereageerd op de invoering van 
het abonnementstarief per 1 januari 2019. De zorgen die er destijds waren zijn er nog steeds.
Daarnaast worden er nog enkele kanttekeningen geplaatst bij het wetsontwerp.
Uit recente berekeningen van de VNG zal de invoering van het abonnementstarief voor 
Vlissingen leiden tot, naar schatting, een maximaal nadelig effect van € 383.000,--.

Het abonnementstarief is een onderdeel van de maatregelen, die door het Kabinet worden 
getroffen om de stapeling van kosten tegen te gaan. Andere maatregelen zijn: bevriezen van 
het eigen risico (Zorgverzekeringswet), maximering van de bijbetalingen in het 
geneesmiddelenvergoedingssysteem (Zorgverzekeringswet), verlaging van de eigen bijdragen 
Wet langdurige zorg en beschermd wonen en halvering van de vermogensinkomensbijtelling.

De afgelopen maanden is de VNG met het ministerie van VWS het gesprek aangegaan om de 
consequenties van de maatregel in kaart te brengen. De voorgenomen maatregel (een gelijke 
eigen bijdrage aan Wmo-voorzieningen voor alle gebruikers) is naar de mening van de VNG in 
strijd met het uitgangspunt van de eigen verantwoordelijkheid in de Wmo: iemand die een 
voorziening zelf kan regelen en bekostigen zou daarop geen aanspraak moeten kunnen 
maken. Verder vindt de VNG dat de maatregel niet nodig is om stapeling van zorgkosten bij 
middeninkomens tegen te gaan. De minister bood tijdens de overleggen met de VNG 
onvoldoende instrumenten die het vertrouwen gaven dat gemeenten daarmee de onbedoelde 
aanzuigende werking kunnen beperken. Daarmee is niet voldaan aan de eerdere afspraak met 
het Rijk om te voorkomen dat een openeinderegeling ontstaat. De gemeenten en de minister 
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worden het niet eens over het abonnementstarief. De Tweede Kamer moet er nu over 
oordelen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


