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De Wmo biedt gemeenten de mogelijkheid om binnen de kaders van 

de wet een eigen bijdrage te innen. 

Deze kaders zijn :

1. Bij inwoners van 18 jaar en ouder mag een bijdrage worden 

gevraagd in de kosten van maatschappelijke ondersteuning; 

2. De eigen bijdrage wordt afgestemd op het inkomen van de 

inwoner, het Rijk bepaald minimale en maximale bijdrage;

3. Gemeenten mogen binnen de kaders van het Rijk een eigen 

beleid voeren;

4. De eigen bijdrage mag nooit hoger zijn dan de kostprijs van de 

voorziening;

5. Het is verplicht om de inning van de eigen bijdrage uit te laten 

voeren door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).
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Achtergrond Eigen bijdrage



Het eigen bijdrage beleid is vastgelegd in de verordening Wmo die 

door de gemeente raad is vastgesteld eind 2014.

De omvang van de bijdrage voor maatwerkvoorzieningen wordt 

vastgesteld op de maximale bijdrage binnen de kaders van het 

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015. De hoogte van de eigen bijdrage mag 

de kostprijs van de voorziening nooit overschrijden. 

 Beleid gelijk in regio Gooi en Vechtstreek.

 365 van de 390 gemeenten hanteren een vergelijkbaar eigen 

bijdrage beleid. 
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Lokaal beleid



EP- Eénpersoons, niet-pensioengerichtigd

EP+ Eénpersoons, pensioengerichtigd

MP- Meerpersoons, pensioengerichtigd

MP+ Meerpersoons, niet-pensioengerichtigd

Maximale periodebijdrage



In de gemeentefondsuitkering wordt een bedrag in mindering 

gebracht door het rijk voor inkomsten uit eigen bijdrage. 

Inkomsten in Hilversum
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Inkomsten

Geïnde eigen bijdrage 2015 € 2.441.000

Uitkering Wmo & HH Gemeentefonds '15 €18.843.000

Eigen bijdrage    /  Gemeentefonds Wmo 13%



In de tabel is het verschil in eigen bijdrage per jaar weergegeven 

voor verschillende gezinssamenstellingen tussen de bijdrage 2014 

en de bijdrage via de gemeenten in 2015. 

Verandering in eigen bijdrage per jaar tussen oud en nieuw regime
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Veranderingen t.o.v. 2014

Gezinssamenstelling Verschil bij 

inkomen 

30.000

Verschil bij 

inkomen 

35.000

1. eenpersoons, niet pensioengerechtigd - 696,55 

2. eenpersoons, pensioengerechtigd 801,10 1.551,10 

Gezinssamenstelling

Verschil bij 

inkomen 

35.000

Verschil bij 

inkomen 

40.000

3. meerpersoons, niet pensioengerechtigd - 715,25 

4. meerpersoons, pensioengerechtigd 695,90 1.445,90 



Impact gemeentelijk eigen bijdrage beleid voor groep met modaal of 

laag inkomen. (56% inkomen tot 30.000,-) Zij betalen een minimale 

eigen bijdrage of voelen geen effect van verhoging.

De financiële impact voor de hogere inkomens (vanaf € 40.000,-) is 

substantieel te noemen. 

Door overgang van één normtarief van € 14,- naar kostprijs 

(€ 50,- tot € 70,- bij begeleiding en dagbesteding)

Zorgen over twee doelgroepen

 inwoners die gebruik maken van geestelijke gezondheidszorg

 Inwoners met niet aangeboren hersenletsel

Conclusies (1)



 Een eigen bijdrage vragen voor de ondersteuning in het kader van 

de Wmo is niet alleen financieel wenselijk maar ook in het kader van 

de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid wenselijk. 

 Goede informatievoorziening en maatwerk voor inwoners van 

belang 

 Door de ingewikkelde systematiek van de eigen bijdrage is goede 

voorlichting aan inwoners lastig.

 Nu worden er 17 verschillende voorzieningscodes met verschillende 

tarieven gehanteerd bij het CAK.

 Goede informatievoorziening kan worden gerealiseerd door de 

systematiek van het heffen van de eigen bijdrage te 

vereenvoudigen. 

Conclusies (2)



Mogelijkheden voor vereenvoudiging

 Vereenvoudig het systeem door minder voorzieningscodes te 

hanteren en één tarief te hanteren als basis voor de inning van de 

eigen bijdrage.

 Door deze vereenvoudiging verbeterd de informatie voorziening aan 

inwoners

 De vereenvoudiging verlicht ook de eigen bijdrage bij de groep die 

meeste knelpunten ervaren

 Geen verschil meer in eigen bijdrage binnen dezelfde voorziening.

(nu betaald iemand met zware dagbesteding meer dan iemand met 

lichte dagbesteding bij dezelfde aantal dagdelen)

 Financiële consequenties moeten in kaart worden gebracht.

Conclusies (3)



Bedankt voor u aandacht.
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Vragen ?


