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Aan het Drechtstedenbestuur  

t.a.v. mevrouw C.M.L. Lambrechts  

Postbus 619  

3300 AP DORDRECHT  

 

 

Datum: 2 oktober 2017 

Betreft:  Evaluatie en aanpassing parameters eigen bijdrage Wmo 

Kenmerk: 17/10-12/PS-JB  

 

 

Geachte mevrouw Lambrechts, 

 

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag brengt de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden hierbij 
advies uit aan het Drechtstedenbestuur inzake de Evaluatie en aanpassing parameters eigen bijdrage 
Wmo. 
 
Uw voorstel tot aanpassing van de verordening bevat drie onderdelen: 

a. wijziging van de eigen bijdrage-parameter Inkomensbedrag 
b. de technische aanpassing in verband met het toetreden van Hardinxveld-Giessendam per  

1-1-2018  
c. het aantal eigen bijdrageperioden voor autoaanpassingen te maximeren op 39 perioden.  

 
 
Hieronder geven we ons advies op onderdeel a en c, omdat onderdeel b vanzelfsprekend is. 

 
 

• t.a.v. onderdeel a: wijziging van de eigen bijdrage-parameter Inkomensbedrag 
Uw voornemen is om het stapelingseffect van de landelijke aanpassing eigen bijdrage en de aanpassing 
in de Drechtsteden deels op te heffen, door per 1 januari 2018 de parameter Inkomensbedrag aan te 
passen naar de landelijke bedragen (optie 2).  
 
Dit voorstel steunen wij, omdat:  

• de nieuwe eigen bedragen de aanpassing in 2016 het dichtst benaderen,  

• de laagste inkomens worden ontzien,  

• de maatregelen die zorgmijding van kwetsbare groepen tegengaan voor individuele begeleiding 
en dagbesteding, worden behouden en  

• een substantiële bezuiniging bereikt wordt. 
 
Wij vinden het wel opvallend dat de procentuele stijging van de eigen bijdrage van 2017 naar 2018 voor 
enkele groepen veel groter is dan voor andere. Uit de mondelinge toelichting die we hierover van Linda 
Vonk- van der Graaf ontvingen, begrepen wij dat het door de geldende landelijke regels helaas niet 
mogelijk was om deze verschillen meer af te vlakken. Het lijkt ons goed dat de eventuele negatieve 
effecten van deze stijging van de eigen bijdrage op zorggebruik dan wel zorgmijding door deze groepen 
wel gevolgd worden en dat dit probleem zo nodig opnieuw aangekaart wordt op landelijk niveau.  
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• t.a.v. onderdeel c: het aantal eigen bijdrageperioden voor autoaanpassingen te maximeren op 39 
perioden  

 

Wij zijn verheugd dat u ons eerdere advies hierover heeft overgenomen, in navolging van het maximeren 
van het aantal eigen bijdrageperioden voor woningaanpassingen. Natuurlijk steunen we dit voorstel dan 
ook.  
 
Tot slot  willen we nog wel aandacht vragen voor klanten die een hoog inkomen hebben en daardoor de 
nodige dure (woon- of andere) voorziening in een heel korte tijd moeten (af)betalen middels de Maximale 
Periode Bijdrage (MPB). We willen aanbevelen dat er een regeling wordt getroffen, zodat zij het bedrag 
over langere tijd gespreid kunnen betalen. 
  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Struijs, 

Voorzitter Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden 

 

 

cc. de heren A. Buchinhoren en J. Boersma 
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