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'Bijdrage voor zorg moet lager in Gouda' 

Een paar honderd Gouwenaars verkeren in financiële problemen vanwege de hoge eigen bijdrage die 
ze voor zorg moeten betalen. Die problemen duren ook nog eens langer dan nodig door de val van 
het college. 

Dat zegt Carla Weller van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB). Er lag voor 
de zomer een voorstel klaar om eigen bijdrage voor zorg te verlagen, maar door de val van het 
college is dat blijven liggen, bevestigt een gemeentewoordvoerder. Volgens Weller is het verlagen 
van die eigen bijdrage daarom een van de eerste dingen die een nieuwe zorgwethouder weer op 
moet pakken.  
 
Gouda heeft volgens haar 1.500 mensen die de eigen bijdrage betalen. "Ongeveer de helft daarvan 
heeft een minimuminkomen. Voor die mensen is het goed geregeld. Er zijn echter ook 700 mensen 
die ene inkomen hebben rond modaal en die een WMO eigen bijdrage betalen tussen de 100 en 300 
euro per vier weken. Daar komen de kosten van de zorgverzekering en de eigen betalingen aan de 
zorgverzekeraar nog bij.'' 
 
Helft minder 
In sommige gevallen betalen mensen wel 1.100 euro. Dat komt omdat de hoogte van de eigen 
bijdrage toeneemt naarmate het inkomen hoger is. "Dat is nu een steile lijn naar boven. Door het 
voorstel zou die lijn vlakker gaan lopen. De meeste mensen gaan dan de helft minder betalen.'' 
 
De GAB heeft nog twee andere adviezen over hoe de lasten voor mensen die zorgafhankelijk zijn 
verlaagd kunnen worden. Zo zou het volgens Weller beter zijn als de gemeente het netto 
besteedbaar inkomen van het gezin als basis zou nemen om de hoogte van de eigen bijdrage te 
bepalen.  
 
"Bij het bruto-inkomen wordt geen rekening gehouden met de extra kosten die de aanvrager ook al 
kwijt is aan hulpmiddelen en voorzieningen. Deze kunnen oplopen tot duizenden euro's per jaar. 
Maar ik snap wel dat het lastig uitvoerbaar is en het meest rechtvaardige is niet altijd haalbaar.''  
 
Het andere advies is om naast een procentuele verlaging van de eigen bijdrage ook een absoluut 
maximumbedrag in te stellen. "Wij denken aan 750 euro. Het vorige college wilde daar ook wel naar 
kijken.'' 
Waar het geld vandaan kan komen weet Weller ook. ,,De gemeente had vorig jaar meer inkomsten 
uit eigen bijdrage dan begroot en ook was er geld over van het totale budget voor de WMO.'' 


