
Eigen bijdrage Wmo 2016, 

2017 en verder…
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Waarom speelt dit? – landelijke onrust

 Onderzoek (CBS) naar zorgmijding door hoge eigen 

bijdrage. Nog geen resultaten



Waarom speelt dit? – resultaatsturing

 Niet meer afrekenen op uren, maar op het behalen 

van een resultaat. Sturen op bereiken van doelen. 

 De eigen bijdrage wordt berekend op basis van 

uren. 

 Hoe gaan we de eigen bijdrage berekenen?



Eigen bijdrage: systematiek

 Geldt voor iedere maatwerkvoorziening in de Wmo

 De eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van: 

- Inkomen; 

- Vermogen; 

- Gezinssamenstelling en; 

- Leeftijd. 

 Mag maximaal de kostprijs zijn

 Cliënten betalen via het              , die de hoogte van de 
bijdrage berekent



Aanpassingen in 2015 en 2016

 De colleges hebben de hoogte naar beneden 

bijgesteld voor deze voorzieningen:

Voorziening Maximale bijdrage 

BUCH

Kostprijs 2016

Begeleiding €20,- /uur €42,- /uur

Dagbesteding €20,- /dagdeel €28,69 - €50,17 /dagdeel

Persoonlijke 

verzorging

€20,- /uur €39,- /uur

Respijtzorg €30,- /etmaal €102,61,- /etmaal



Inkomsten eigen bijdrage 2016

Gemeente Verwachte inkomsten 

eigen bijdrage 2016

Bergen €348.000,-

Uitgeest € 56.000,-

Castricum €408.000,-

Heiloo €161.000,-

Totaal €973.000,-



Knoppen om aan te draaien:

Kostprijs en Parameters

 De gemeente kan aan verschillende knoppen 

draaien om de bijdrage te verlagen (niet verhogen):

- De kostprijs, zoals nu al gedaan wordt

- De parameters:

A: maximale periodebijdrage

B: inkomensgrens

C: marginaal tarief



Knoppen om aan te draaien: Parameters

A: de maximale periode bijdrage betaalt iedereen tot 

B: de inkomensgrens. Vanaf de inkomensgrens wordt 

C: het marginaal tarief betaald over inkomen en vermogen



Landelijke maatregelen

 Verzachting door aanpassing van de parameters:

A: wordt €17,50.                                                                         

Voor meerpersoonshuishoudens zonder AOW €0,-

B: wordt hoger.                                                                                  

Voor meerpersoonshuishoudens zonder AOW €35.000,-

C: wordt 12,5%.                                                                       

Dit betekent dat de eigen bijdrage minder hard stijgt



Landelijke maatregelen – 50 miljoen

 De gemeenten worden gecompenseerd voor het 

‘inkomensverlies’ van deze aanpassingen. 

 Onduidelijk is hoe hoog deze compensatie is

 Een grove schatting komt neer op de volgende bedragen:
Gemeente Verwachte inkomsten 

eigen bijdrage 2016

Bergen € 53.000,-

Uitgeest € 14.000,-

Castricum € 50.000,-

Heiloo € 35.000,-

Totaal €152.000,-



3 Keuzes voor 2017 en verder

1. Eigen bijdrage afschaffen voor de ‘nieuwe’ Wmo;

2. Eigen bijdrage afschaffen voor alle

Wmo-voorzieningen;

3. Een minimale bijdrage waarbij de parameters verder 

worden aangepast.



Optie 1: afschaffen voor nieuwe Wmo

Belangrijkste voordeel:

 Geen drempel tot ondersteuning voor begeleiding, 

dagbesteding en respijtzorg.

Belangrijkste nadeel:

 Het effect kan 0 zijn als een cliënt ook andere 

voorzieningen heeft, bijvoorbeeld een scootmobiel.

 Het is lastig uit te leggen 

waarom voor de ene

voorziening wel een

eigen bijdrage geldt       

en voor andere(n) niet. 

Kosten maximaal:
Bergen      €348.000,-

Uitgeest   € 56.000,-

Castricum €408.000,-

Heiloo      €161.000,-



Optie 2: afschaffen voor alle Wmo

Belangrijkste voordeel:

 Geen drempel tot ondersteuning voor alle

Wmo-voorzieningen.

Belangrijkste nadelen:

 Inwoners hebben minder besef dat ondersteuning       

geld kost.

 (opnieuw) invoeren van de                                        

eigen bijdrage is lastig

Kosten:
Bergen      €348.000,-

Uitgeest   € 56.000,-

Castricum €408.000,-

Heiloo      €161.000,-



Optie 3: minimale eigen bijdrage 

 Handhaven van een lagere prijs dan de kostprijs

 Parameter A aanpassen naar 0 euro



Optie 3: minimale eigen bijdrage 

Belangrijkste voordelen:

 De vaste bijdrage verdwijnt voor iedereen. 

 Cliënten met een laag inkomen betalen geen eigen 

bijdrage meer voor de Wmo.

 Cliënten beseffen nog steeds dat                                 

ondersteuning geld kost.

Belangrijkste nadeel:

 Er blijft een eigen bijdrage                                                       

bestaan, op basis waarvan                                                    

zorgmijding kan plaatsvinden.

Kosten:
Bergen      € 87.000,-

Uitgeest   € 14.000,-

Castricum € 98.000,-

Heiloo      € 50.000,-



VRAGEN???


