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ONDERWERP

internetconsultatie wetsontwerp 'abonnementstarief' Wmo 2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij willen wij reageren op de internetconsultatie van het wetsontwerp 'abonnementstarief' 
Wmo 2015. Wij hebben in april 2018 al gereageerd op de internetconsultatie van het Besluit 
verlaging bijdrage Wlz-zorg en maatschappelijke ondersteuning. Onze zorgen van destijds zijn 
nog van kracht. Daarnaast hebben wij nog enkele kanttekeningen bij uw huidige voorstel.

In onze brief van april 2018 hebben wij de volgende zorgen aangegeven, die wij nogmaals 
willen herhalen: 

Wij zijn van mening dat het abonnementstarief ongewenste gevolgen met zich mee zal 
brengen: de prikkel voor veel mensen met midden- en hogere inkomens valt voor een groot 
deel weg. De drempel om voorzieningen aan te vragen wordt erg laag, mensen zullen Wmo-
voorzieningen weer als 'recht' zien en niet schromen om een voorziening te vragen.
Verder wordt met het abonnementstarief gebroken met het principe ‘bijdragen naar 
draagkracht’. Wij blijven van mening dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten 
blijven dragen. Deze maatregel sluit niet aan bij het gedachtegoed van de Wmo.

Wij voorzien dat het abonnementstarief zal leiden tot een toename van de vraag naar 
voorzieningen en daarmee tot extra kosten voor gemeenten. Voor de meerkosten worden 
gemeenten onvoldoende gecompenseerd: voor de lagere opbrengst aan eigen bijdrage wordt 
onze gemeente slechts deels gecompenseerd. Daarnaast hebben alle gemeenten extra 
kosten door de aanzuigende werking. Door U wordt hiervoor verwezen naar de afspraken in 
het kader van het Interbestuurlijk Programma en het accres. Verder wordt een monitor 
ingesteld om de effecten van de maatregel, welke op voorhand niet goed in te schatten zijn, 
goed te kunnen volgen. Voor de gemeente Vlissingen bieden deze door u genomen 
maatregelen onvoldoende zekerheid ter compensatie van de te verwachten kosten door deze 
maatregel.

In het wetsontwerp zijn er naar onze mening nog teveel open eindjes, die mogelijk geregeld 
worden via een AMvB, maar of en hoe is nog niet duidelijk en geeft onzekerheid. Verder wordt 
in de Memorie van Toelichting aangegeven dat via een AMvB mogelijk ook wordt geregeld dat 
iemand, die adequaat sinds geruime tijd diensten betrekt om de beperkingen te verminderen of 
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weg te nemen en die overlappen met de toe te kennen maatwerkvoorziening, een voorziening 
kan worden geweigerd. Klanten hebben dan immers de financiële draagkracht daarvoor al 
laten zien. In het wijzigingsbesluit voor 2019 is een dergelijke maatregel niet opgenomen, dus 
iedereen die nu zelf betaalt kan in 2019 zo overstappen naar de Wmo. Kortom: als de Wmo 
per 1 januari 2020 wordt gewijzigd zijn er in 2019 al veel klanten om financiële redenen 
overgestapt naar de Wmo. En voorts: als een dergelijke bepaling in de Wmo wordt 
opgenomen vanaf 2020 dan zal dit bij aanvragen zeker tot discussie leiden óf er zijn 
berekende burgers die zullen verzwijgen of en welke hulp ze tot dan toe hebben gehad.

Wij vertrouwen erop dat u onze zorgen en kanttekeningen meeneemt in uw overwegingen om 
tot een weloverwogen besluit te komen. Indien u vast blijft houden aan de invoering van het 
abonnementstarief dan verzoeken wij u nogmaals gemeenten voldoende te compenseren en 
de rekening niet deels bij ons neer te leggen. De verwijzing naar de afspraken in het kader van 
het Interbestuurlijk Programma en het accres is wat ons betreft niet terecht: het accres is vrij 
besteedbaar en dus niet exclusief voor het sociaal domein. Voor tekorten in het sociaal domein 
krijgen gemeenten eenmalig 100 miljoen, meer niet. Dit bedrag staat niet in verhouding tot de 
hoge kortingen van de afgelopen jaren op het sociaal domein.

Hoogachtend,

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

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




