
   

          

MOTIE

Naam gemeenteraadsfractie CDA en GroenLinks
Datum raadsvergadering 5 november 2020
Volgnummer M4
Behoort bij agendapunt nr. 6.2.
Onderwerp Programmabegroting 2021-2024, Motie 

abonnementstarief

 Ondergetekende(n) dient/dienen de volgende motie in:

De raad van de gemeente Culemborg in digitale online vergadering bijeen op 5 november 2020
 
gehoord de beraadslaging,

Overwegende dat:

- De uitgaven in het sociaal domein een belangrijk onderdeel uitmaken van de begroting en de 
uitgaven nog steeds toenemen door onder andere het door het abonnementstarief in het 
kader van de Wmo;

- Uit onderzoek van Significant-Public (in opdracht van het ministerie van VWS en de VNG) 
blijkt dat de invoering van het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft;

- Het Rijk deze kosten beperkt compenseert;
- Het rijk niet de intentie toont het abonnementstarief aan te passen;
- De gemeenteraad van Culemborg zich verantwoordelijk voelt en verantwoordelijk is voor een 

rechtvaardige uitvoering van de Wmo 2015 voor haar inwoners;
- De Raad van State bevestigt dat door het handelen van het rijk (inz. Abonnementstarief) de 

beleidsvrijheid van gemeenten wordt beknot;
- De raison d’etre van de Wmo 2015 is dat de gemeente beleidsvrijheid krijgt om de 

ondersteuning van inwoners op een laagdrempelige, efficiënte wijze te organiseren;
- Het abonnementstarief (2020) aantoonbaar de grondbeginselen van de invoering van de 

Wmo 2015 ondergraaft;
- Het hierdoor onvermijdelijk is, verder te bezuinigen op het Sociaal Domein;
- Dit ten koste dreigt te gaan van inwoners die de zorg echt nodig hebben;

Roept het college op:



- Een methode te zoeken om de bijdrage van inwoners voor Wmo-ondersteuning meer in 
evenwicht te laten zijn met de kosten en af te stappen van de ‘maximale’ hoogte van de eigen 
bijdrage voor het abonnementstarief.

- Gelijktijdig de kosten van de eigen bijdrage voor het abonnementstarief te compenseren voor 
de minima in onze gemeente (via ons minimabeleid).

- De raad voor 1 mei 2021 een terugkoppeling te geven over de bevindingen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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