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Advies 110 

 

 

Advies van de 

 Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking  

over het Wmo product: 

Kaders individuele Wmo voorzieningen 2008-2011 

 

 
 
 
 

1. Inleiding 
 

In de brief d.d.28 maart 2007 heeft het College van burgemeester en wethouders de Goudse 

Adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) gevraagd advies uit te brengen over de Kaders 

individuele Wmo voorzieningen.  Wij voldoen hierbij graag aan dit verzoek. 

 

Zoals u bekend is, werkt de GAB vanuit de Standaardregels voor gelijke kansen 

voor mensen met een beperking van de Verenigde Naties. Ook het College heeft aangegeven de 

standaardregels als leidraad te nemen in het beleid voor mensen met een beperking. De Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning biedt mogelijkheden om gelijke kansen voor mensen met een 

beperking te bevorderen. Immers deze wet beoogt, met name via het compensatiebeginsel, dat 

beperkingen geen belemmering mogen zijn voor deelname aan het maatschappelijk verkeer.  

 

Het compensatiebeginsel is een nieuwe manier van kijken naar en werken met burgers1 om op 

gelijke wijze deel te nemen aan de maatschappij als burgers zonder beperking. 

Vanuit deze optiek kijken we ook naar deze Kaders individuele voorzieningen. Per advies van de 

notitie geven wij enkele aanbevelingen en opmerkingen.  

 

 

 

2. Bevindingen en aanbevelingen 
 

 

Algemeen 

 

De wijze waarop de Dienst Beleid de gebruikers betrokken heeft in het voortraject, wordt 

gewaardeerd. Een aantal punten die de GAB in de voorbesprekingen heeft bepleit, is overgenomen in 

het voorliggende voorstel. De GAB vindt het jammer om te constateren dat op een aantal andere, zeer 

belangrijke punten, zoals de forfaitaire vergoeding naast het CVV en de eigen bijdragen, de gemeente 

een ander beleid voorstaat dan de GAB eerder heeft geadviseerd. 

 

De GAB vindt het positief dat de gemeente eerst de kaders opstelt voor de individuele voorzieningen 

en daarin het Wmo gedachtegoed wil verankeren, en op basis hiervan de verordening zal aanpassen.  

De GAB vindt het jammer dat de kaders nog niet in een integraal beleidsplan verankerd zijn.  

Immers, het beleid dat ingezet gaat worden en de doelstellingen die daarin geformuleerd worden, 

vormen de grondslag voor de opzet en insteek van het beleid inzake de individuele voorzieningen. 

                                            
1 Er is in dit advies gekozen voor ‘burgers met een beperking’ en niet voor ‘gehandicapten’ of ‘mensen 

   met een beperking’. Voor de gemeente zijn al haar inwoners burgers. 
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Zoals de gemeente in 2.3 van het rapport zelf aangeeft, is een van de basisgedachten van de Wmo 

de samenhang van diverse beleidsterreinen. Het beleid inzake de individuele voorzieningen 

(prestatieveld 6) heeft direct gevolgen voor de andere prestatievelden, met name prestatievelden  3, 4 

en 5.  

De GAB adviseert daarom in de visie en het beleidsplan Wmo, dat in dit en volgende jaren zal worden 

ontwikkeld, de verbinding tussen de prestatievelden duidelijk te maken en nader uit te werken. Indien 

dit gevolgen heeft voor prestatieveld 6 dient de mogelijkheid te bestaan de voorliggende 

beleidskaders en de verordening aan te passen. 

 

Het voorliggende stuk spreekt afwisselend over compensatiebeginsel en compensatieplicht. 

Wij vinden het belangrijk aan te sluiten bij de terminologie van de toelichting op het 

amendement van Van Miltenburg en derhalve alleen te spreken over compensatieplicht. 

 

 

Aanbevelingen per advies van de gemeente 

 

Advies 1:  

Besluiten om de bovenstaande visie op het compensatiebeginsel toe te passen bij de uitvoering van 

de Wmo. 
 
 

De reikwijdte van het compensatiebeginsel 

Hier worden 4 terreinen genoemd waarop de compensatieplicht geldt.  

De GAB adviseert hier ook de gebieden te noemen die in het amendement zijn opgenomen, nl.  

▪ het zich zodanig verplaatsen dat er aansluiting is bij regionale, bovenregionale of landelijke 

vervoerssystemen; 

▪ het normale gebruik van een woning. 

 

De gemeente wil alleen de meerkosten vergoeden die direct gerelateerd zijn aan de verstrekte 

voorziening, zoals bijvoorbeeld verzekeringskosten van een scootmobiel. Dit is volgens de GAB een te 

beperkte interpretatie van de compensatieplicht. De compensatie zou naar de mening van de GAB  

begrensd moeten worden door vergoeding van de meerkosten (als gevolg van de beperkingen) die 

gemaakt moeten worden bij activiteiten op de genoemde 6 terreinen (artikel 4 Wmo). Een voorbeeld 

zijn alle meerkosten die iemand heeft op het gebied van lokaal vervoer teneinde maatschappelijk te 

participeren (het zich lokaal verplaatsen).  

Voor het bepalen van dergelijk kosten heeft het college van B & W de mogelijkheid om aan te sluiten 

bij landelijke onderzoeken naar uitgaven van huishoudens. 

 

Individueel maatwerk 

Maatwerk is een essentieel onderdeel van de compensatieplicht in de Wmo. De 

voorziening/ondersteuning dient gericht te zijn op de persoon met een beperking, mantelzorgers en 

vrijwilligers en hun specifieke situatie. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de persoonlijke 

omstandigheden, voorkeuren en keuzes van de persoon met een beperking, mantelzorgers en 

vrijwilligers. 

De GAB adviseert deze omschrijving van maatwerk op te nemen in de kadernota.  

 

Bij de beoordeling van de individuele voorziening dient ook rekening gehouden te worden met de 

vraag of de persoon met een beperking van mantelzorg of vrijwilligers gebruik wil maken (en de vraag 

of de mantelzorger/vrijwilliger bereid is ondersteuning te bieden) en zo ja, de vraag hoe voorkomen 

kan worden dat deze mantelzorger/vrijwilliger fysiek en mentaal overbelast raakt.  

De GAB adviseert dit criterium op te nemen in de opsomming in de kadernota. 

 

Bovenstaande adviezen worden onderschreven door het toetsingskader Wmo van Programma VCP 

(zie bijlage bij dit advies).  
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De GAB adviseert de gemeente dit toetsingskader te hanteren in het individuele voorzieningenbeleid. 

 

Goedkoopst adequate voorziening 

De GAB vraagt zich af wie op basis waarvan beoordeelt wat adequaat is. Wij gaan ervan uit dat een 

voorziening die de beperking compenseert zodanig moet zijn dat de aanvrager maatschappelijk kan 

participeren en zelfredzaam kan zijn als iemand zonder beperking, met andere woorden: een 

passende voorziening. 

Met de motiveringsplicht wordt een interpretatiediscussie zoals gevoerd over ‘goedkoopst adequaat’ 

juist voorkomen, omdat onderbouwd en aangetoond moet worden dat een probleem is opgelost. 

Maatstaf voor een voorziening is: de mate waarin en in hoeverre een probleem wordt opgelost 

(motiveringsplicht Wmo art 26). 

 
Algemeen gebruikelijk 

De GAB kan zich vinden in de definitie van algemeen gebruikelijk, maar wil op de indicatiecriteria een 

uitzonderingssituatie benoemen, nl. wanneer door het plotseling ontstaan van een ziekte of beperking  

algemeen gebruikelijke voorzieningen accuut moeten worden vervangen voordat deze zijn 

afgeschreven. In dat geval is geen sprake van algemeen gebruikelijke kosten maar van extra 

(meer)kosten als gevolg van de ziekte of beperking.  

De GAB adviseert deze uitzondering op te nemen in de criteria. 

 

Verder wil de GAB graag weten hoe de gemeente bepaalt wanneer een aan te schaffen object tot het 

normale aanschaffingspatroon behoort van die persoon.  

 

 

 
Advies 2:  

Het protocol ‘gebruikelijke zorg’ en het protocol ‘huishoudelijke verzorging’ vooralsnog ongewijzigd 

handhaven. In 2008 zal een evaluatie worden uitgevoerd om te beoordelen of aanpassing van deze 

documenten noodzakelijk is.  
 
 

Indicatiecriteria 

De GAB is benieuwd naar de overwegingen van het college om het protocol gebruikelijke zorg niet te 

evalueren. In het voortraject hebben wij begrepen dat er nog onvoldoende met dit protocol 

gebruikelijke zorg is gewerkt om dit nu te evalueren. We dachten ook begrepen te hebben dat zij in 

2008 een evaluatie zal uitvoeren om te beoordelen of aanpassing van deze documenten noodzakelijk 

is. Het verbaast ons daarom dat het college nu stelt dat een evaluatie is uitgevoerd.  Welke criteria 

heeft het college gehanteerd bij het vaststellen van de resultaten van deze evaluatie? 

 

Bovendien heeft het college vorig jaar aan de gemeenteraad voorgesteld om het gebruik van het 

protocol in de Wmo na een jaar te evalueren en de adviesorganen hierbij te betrekken. Deze 

voorstellen zijn overgenomen door de gemeenteraad.  

De GAB zou van u de redenen willen vernemen welke kennelijk tot uw besluit hebben geleid om op dit 

moment geen uitvoering te willen geven aan het gemeenteraadsbesluit. 

 

Uit signalen uit haar achterban en onderzoek door patientenorganisaties constateert de GAB dat de 

criteria en afgeleide procedures van het protocol gebruikelijke zorg belemmerend zijn voor de 

zelfbeschikking en zelfregie van mensen met een beperking.  

Nu we geconfronteerd worden met de invoering van een nieuwe wet, de Wmo, liggen er ook 

mogelijkheden om de criteria voor de indicatie anders in te vullen. 

 

De GAB adviseert u daarom dringend het protocol in 2008 te evalueren en zonodig bij te stellen.  
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Advies 4:  

De huidige definitie van algemene voorziening dient te worden herzien. Onder een algemene 

voorziening dient te worden verstaan; ’een algemene voorziening die voor elke burger toegankelijk is 

en ondersteuning biedt bij de ervaren beperking.’  

 
 

Algemene voorziening 

De GAB vraagt zich af welke criteria de gemeente gaat hanteren bij de beoordeling of iemand in 

aanmerking komt voor een individuele voorziening. Vooral voor burgers die hun levenlang 

aangewezen zijn op voorzieningen en hulp, zullen algemene voorzieningen naar onze ervaring vaak 

ontoereikend zijn. 

Uitgangspunt moet ons inziens zijn dat de voorziening/ondersteuning gericht is op de persoon met 

een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers en hun specifieke situatie. Dit houdt in dat uitgegaan 

wordt van de persoonlijke omstandigheden en de behoefte aan zelfregie van mensen met een 

beperking, mantelzorgers en vrijwilligers. 

 

Wij verwijzen in dit verband naar de behandeling van de Wmo in de Eerste Kamer in september 2006. 

Daar is door de staatssecretaris op kamervragen uiteengezet wat het verschil is tussen een algemene 

voorziening en een individuele voorziening. De staatssecretaris heeft geantwoord dat een algemene 

voorziening snel, tijdelijk en incidenteel is, en dat individuele voorzieningen betrekking hebben op 

structurele, langer durende en een niet incidentele compensatiebehoefte.  

Dit onderscheid is van belang bij de beoordeling van de vraag of een burger in aanmerking komt voor 

een individuele voorziening. Indien men een aanvraag indient voor een individuele voorziening, zal de 

gemeente immers, op grond van het primaat van algemene voorzieningen,  nagaan of er ook 

algemene voorzieningen voorhanden zijn die de ervaren beperking kunnen compenseren. Als dat het 

geval is, zal de burger niet in aanmerking komen voor een individuele voorziening. Het onderscheid is 

dus van wezenlijk belang. Met de door de gemeente voorgestelde definitie van de algemene 

voorzieningen is het onderscheid niet duidelijk.  

 

 

 
Advies 5:  

Bij de indicaties zal bepaald worden welk niveau van toepassing is. Deze verdeling zal ook worden 

toegepast op de afrekeningsystematiek met de zorgaanbieders. 

 
 

Herindicaties Hulp bij het huishouden 

De GAB adviseert de gemeente voorzichtig om te gaan met het omzetten van de indicaties van hbh-2 

naar hbh-1. Het is immers nog onduidelijk wat precies de oorzaken zijn van het gebleken grote 

verschil tussen de indicatiestellingen en de verstrekte hulp door de thuiszorginstellingen. De 

staatssecretaris laat hier op dit moment onderzoek naar verrichten. De herindicaties dienen in elk 

geval in goed overleg met de client te gebeuren. Uitgangspunt daarbij moet zijn dat mensen de hulp 

krijgen die zij nodig hebben, rekening houdend met hun behoeften en persoonskenmerken (artikel 4 

van de Wmo).  

Voor mensen die zowel een indicatie hebben voor hbh-1 als hbh-2, heeft de staatssecretaris in de 

Tweede Kamer behandeling van 18 april jl. aangegeven dat in dat geval altijd hbh-2 moet worden 

geleverd.  

 

 
Advies 8:  
De forfaitaire vergoeding naast het CVV op basis van het gedachtegoed van de Wmo laten 
vervallen. 
 
De GAB is nadrukkelijk van mening dat de invulling van de Wmo geen negatieve 

inkomenseffecten mag hebben voor de burger. 
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De GAB is daarom zeer onaangenaam verrrast door het voorstel van de gemeente om de forfaitaire 

vergoeding als aanvulling op het CVV te laten vervallen. Bij de invoering van de Wmo dit jaar heeft de 

gemeente deze voorziening reeds ingeperkt door er een inkomensgrens aan te verbinden. En nu 

wordt voorgesteld om de voorziening maar helemaal te schrappen! Dit staat o.i. haaks op het 

uitgangspunt in de Wmo dat burgers gecompenseerd worden voor belemmeringen in hun 

maatschappelijke participatie.  

 

In 2002 heeft het College bepaald (zie nota aan BenW 12 april 2002) dat de forfaitaire vergoeding 

naast het CVV bedoeld is voor de meerkosten van vervoer (men heeft geen keuze om te gaan lopen 

of fietsen maar moet altijd kosten maken voor iedere verplaatsing) of als vergoeding wanneer met 

derden meegereisd wordt. Bij de invoering van het CVV werd de mogelijkheid om gratis een 

begeleider mee te nemen in het CVV, afgeschaft. Dit betekende voor veel mensen een toename van 

meerkosten, omdat zij voor hun begeleider het dure CVV-tarief moeten betalen. Het College bepaalde 

dat ook de vervoerskosten van een begeleider wel van het forfaitair bedrag betaald konden worden, 

zonder dat het forfaitair bedrag verhoogd werd. En nu wordt voorgesteld het forfaitaire bedrag zelfs te 

laten vervallen omdat het CVV meestal in de vervoersbehoefte voorziet. Hierbij gaat de gemeente 

volledig voorbij aan het feit dat de vergoeding ook bedoeld is ter compensatie van de 

begeleiderskosten.  De GAB vindt dit onbegrijpelijk, omdat juist met de invoering van Wmo het beroep 

op mantelzorgers en vrijwilligers alleen maar groter zal worden.  

 

Het argument van de gemeente dat de vergoeding niet is toegesneden op het individu houdt geen 

stand, omdat immers alle vervoersvergoedingen in de Wmo standaardbedragen zijn, die geen van 

allen afgestemd zijn op de persoonlijke vervoersbehoefte.  

 

De gemeente geeft aan dat zij, afhankelijk van de aanvragen voor een individuele voorziening, de 

mogelijkheden van het CVV wil uitbreiden. Welke mogelijkheden worden hiermee bedoeld? En hoe 

kan men een individuele voorziening naast het CVV aanvragen als deze voorziening is afgeschaft? 

Als de gemeente bedoelt dat men op declaratiebasis een vergoeding van de meerkosten van vervoer 

kan aanvragen als men aantoonbare meerkosten heeft, moet dit wel heel duidelijk gecommuniceerd 

worden naar de gebruikers. Maar dan nog betekent een declaratiesysteem weer een extra belasting 

voor de client, omdat hij alle kosten bij moet houden en overal bewijzen van moet bewaren. 

Bovendien is een dergelijk systeem dermate arbeidsintensief voor de gemeente, dat de 

uitvoeringskosten niet in verhouding staan tot de kosten van de voorziening. 

Kortom: De GAB is van mening dat het vanuit het oogpunt van maatschappelijke participatie en 

volwaardig burgerschap hoogst ongewenst zou zijn de forfaitaire vergoeding te laten vervallen en 

adviseert het College daarom de vergoeding te handhaven.  

 

Tot slot mist de GAB een financiele onderbouwing van dit voorstel.  

 

 

 
Advies 9:  

De hoogte van het PGB wordt afgestemd op het realiseren van de goedkoopst adequate voorziening. 

 

Op donderdag 7 december 2006 schreef de staatssecretaris: 

‘De Wmo schrijft voor dat de burger moet kunnen kiezen uit ondersteuning in natura of een 

Persoonsgebonden Budget (PGB). Het PGB tarief moet zo worden vastgesteld dat de burger zich van 

ondersteuning kan voorzien op een manier die gelijkwaardig is aan zorg in natura. In beide gevallen 

(natura of PGB) geldt de compensatieplicht. Het PGB tarief moet op een niveau worden vastgesteld 

dat de beperkingen adequaat gecompenseerd worden. Een gemeente kan niet volstaan door te 

stellen het PGB tarief is zoveel procent lager dan het natura tarief. De compensatieplicht geldt 

eenvoudigweg ook voor het PGB.’  

Ook in de Tweede en Eerste Kamer is helder en duidelijk gesteld dat een PGB gelijkwaardig moet zijn 

aan een natura verstrekking . 
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Volgens bovenstaande uitspraken dient de norm dus niet te zijn de goedkoopst adequate voorziening, 

maar een voorziening die de beperking compenseert zodanig dat de aanvrager maatschappelijk kan 

participeren en zelfredzaam kan zijn als iemand zonder beperking, met andere woorden: een 

passende voorziening.  

De GAB adviseert de gemeente deze norm te hanteren bij de vaststelling van de hoogte van het PGB.  

 

De gemeente geeft terecht aan dat de hoogte van het PGB afgestemd dient te worden op de kosten  

die een client heeft om maatregelen te treffen die hem/haar voldoende compenseert, en dat dit als 

consequentie heeft dat de hoogte van het PGB niet altijd gelijk hoeft te zijn aan de kosten die de 

gemeente maakt om een vergelijkbare voorziening te treffen.  

Op grond van dit uitgangspunt geeft de GAB twee voorbeelden aan waarbij het PGB hoger zal moeten 

zijn dan wanneer de gemeente de voorziening verstrekt, teneinde een gelijkwaardig alternatief te 

bieden voor een voorziening in natura.  

 

Op de eerste plaats betreft dit het PGB voor rolstoelen en vervoermiddelen. Dit PGB zal niet 

gebaseerd kunnen worden op de huurprijs die de gemeente betaalt aan de gecontracteerde 

leveranciers. De gemeente zal immers een lagere huurprijs betalen dan een individu, omdat de 

gemeente grote hoeveelheden voorzieningen afneemt en hierdoor een kortingspercentage heeft 

kunnen bedingen bij de leveranciers. Individuele cliënten hebben niet automatisch recht op deze 

korting. De gemeente zal een voldoende hoog PGB dienen te verstrekken waarmee de client in alle 

vrijheid kan kiezen voor de leverancier en de manier van verstrekken (kopen of huren) die het beste 

past bij zijn situatie en bij zijn voorkeur. Alleen dan heeft de client daadwerkelijk keuzevrijheid.  

 

Op de tweede plaats betreft dit het PGB voor hulp bij het huishouden.  

Ten eerste zullen de tarieven van dit PGB voldoende moeten zijn om ook werkgeverslasten van te 

betalen, zoals bijv. een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, loondoorbetaling bij ziekte, arbo-

verplichtingen en het voeren van een salarisadministratie. 

In de AWBZ konden alle budgethouders hiervoor kosteloos een beroep doen op het Servicecentrum 

PGB van de Sociale Verzekeringsbank. Een optie voor de gemeente is deze gratis ondersteuning ook  

in de Wmo te continueren. Ook voor cliënten uit de GGZ en cliënten met een 

verstandelijke beperking wordt het PGB met deze ondersteuning een reële optie (keuzevrijheid). 

 

Ten tweede moeten ook PGB-houders gebruik kunnen maken van 

professionele zorg en hebben daarbij dus te maken met overheadkosten. In dat geval dient de hoogte 

van het PGB gelijk te zijn aan de kosten van ‘hulp in natura’. 

 

Volgens artikel 6 in de Wmo biedt  het college van B. en W. personen met een aanspraak op een 

individuele voorziening de keuze tussen een voorziening in natura en een PGB. Uitgangspunt voor 

alle voorzieningen moet zijn de keuzevrijheid van de burger tussen voorzieningen in natura of een 

persoonsgebonden budget. De GAB wil dit nog eens extra benadrukken omdat in de huidige 

verordening sommige voorzieningen uitgesloten worden van een PGB. Dit is o.i. in strijd met de Wmo. 

Overigens is de GAB van mening dat het persoonsgebonden budget op alle 

terreinen kan gelden die onder het compensatiebeginsel in de wet benoemd worden, ten einde de 

keuzevrijheid voor de burger optimaal te laten zijn. 

 

 
Advies 10:  

Vanwege de samenhang van prestatievelden in de Wmo wordt voorgesteld om een mogelijk 

overschot op de individuele voorzieningen in te zetten voor de overige prestatievelden van de Wmo 

en dan vooral gericht op prestatievelden 3 en 4.  
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Zoals de GAB eerder in zijn advies aangaf ontbreekt op dit moment nog een integrale visie op de 

Wmo. Daarom kan de gemeente nu geen uitspraken doen over het inzetten van overschotten voor 

specifieke doelen. Er dient eerst een visie en een beleidsplan te worden ontwikkeld. 

De GAB is het wel met de gemeente eens dat eventuele overschotten in ieder geval terecht moeten 

komen op de prestatievelden die directe raakvlakken hebben met individuele voorzieningen. Dit is 

overigens naar de mening van de GAB niet alleen prestatieveld 3 en 4, maar zeker ook prestatieveld 

5. 

Vooropgesteld is de GAB echter van mening dat allereerst gekeken moet worden of eventuele 

overschotten weer ten goede kunnen komen aan individuele gebruikers van voorzieningen, dus weer 

ingezet worden op hetzelfde prestatieveld. Pas als het voorzieningenniveau op een adequaat niveau 

is (vast te stellen door gebruikersonderzoeken) zouden de bezuinigingen/overschotten kunnen worden 

gebruikt voor andere prestatievelden, gebaseerd op prioriteiten uit het beleidsplan. 

 

 
3. Mogelijke toekomstige bijstelling van de kaders 

 

3.1   CVV obv leeftijdsindicatie 

 

De GAB is het eens met het uitgangspunt van de gemeente dat het CVV voor een gereduceerd tarief 

alleen toegankelijk zou moeten zijn voor personen die niet in staat zijn om met het openbaar te reizen. 

Deze redenering doortrekkend zou het inderdaad wenselijk zijn het ouderenpasje in het CVV te laten 

vervallen. Ouderen die vanwege hun beperkingen aangewezen zijn op het CVV, kunnen bij de 

gemeente een indicatie aanvragen voor het gereduceerde tarief. 

 

 

3.2 Eigen bijdragen 

 

Uitgangspunt van de GAB is ‘gelijke kansen voor iedereen’, zodat iedereen gelijkwaardig kan 

participeren in de samenleving. Daaruit volgt dat er naar de mening van de GAB dat voor individuele 

voorzieningen geen eigen bijdrage zou moeten worden geheven. Eigen verantwoordelijkheid is in de 

ogen van de GAB niet hetzelfde als het betalen van een eigen bijdrage. Bovendien past o.i. het 

opleggen van eigen bijdragen voor noodzakelijk voorzieningen niet bij de gedachte van de  

compensatieplicht.   

 

Daarom heeft de GAB forse kritiek op het voorstel om in de toekomst de volledige, maximale eigen 

bijdragen te gaan heffen voor alle individuele Wmo voorzieningen. Dit hoeft zij helemaal niet te doen! 

Het college kan namelijk – binnen de bovengenoemde kaders – zelf haar eigen bijdragebeleid 

bepalen. Dit betekent dat het college de eigen bijdragen lager kan vaststellen dan in de Amvb of kan 

besluiten om geen of alleen voor bepaalde voorzieningen eigen bijdragen te vragen.  

 

Door het vragen van de maximale eigen bijdragen voor alle individuele voorzieningen leidt de Wmo in 

Gouda tot lastenverzwaring voor burgers! Op deze manier gaat de nieuwe wet haar hoofddoel – 

gehandicapten en chronisch zieken beter in staat stellen maatschappelijk te participeren – daardoor 

voorbij schieten omdat deze verhogingen averechtse effecten kunnen gaan vertonen. 

 

Het opleggen van de maximale eigen bijdrage voor alle voorzieningen zal de financiele situatie van 

burgers met beperkingen naar verwachting aanzienlijk verslechteren.  Vooral op het gebied van 

woningaanpassingen zullen de eigen bijdragen enorm oplopen. Voor lage inkomensgroepen zullen de 

eigen bijdragen 213 euro bedragen. Modale inkomens zullen een eigen bijdrage gaan betalen van 

2.300 euro. Bovendien moet men drie jaar lang een eigen bijdrage betalen (dus drie maal € 213,- of 

2.300,-).  
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Uit landelijk onderzoek blijkt dat veel mensen moeten afzien van noodzakelijke voorzieningen omdat 

zij de eigen bijdrage van de gemeente niet kunnen betalen. Het gaat om een kwetsbare, 

achtergestelde groep, die vaak een inkomensachterstand heeft en veel extra kosten door de ziekte of 

handicap.  

 

In de raadpleging in het voortraject heeft de gemeente aangegeven dat het uitgangspunt was dat de 

totale opbrengst aan eigen bijdragen vergelijkbaar moest zijn met de huidige situatie. Het was 

financieel niet noodzakelijk om de opbrengtst aan eigen bijdragen te verhogen.  

In het voorliggende voorstel wordt dit uitgangspunt ineens losgelaten. Door dit voorstel zal er een flink 

bedrag aan eigen bijdragen worden betaald door individuele gebruikers. Dit zal het bedrag dat door 

het ministerie van VWS is geprognosticeerd overtreffen en is vanuit financiele overwegingingen niet 

noodzakelijk. 

 

De argumenten die de gemeente aanvoert om de volledige eigen bijdragen te vragen, houden geen 

stand. 

Op de eerste plaats sluit het heffen van maximale eigen bijdragen voor alle voorzieningen o.i. niet aan 

bij het Wmo-gedachtengoed. De doelstelling van de Wmo is om burgers te compenseren voor hun 

beperkingen, zodat ze een zo goed mogelijk vergelijkbare positie verkrijgen als burgers zonder 

beperking. Door de maximale eigen bijdrage te vragen voor noodzakelijke voorzieningen, creeert de 

gemeente extra meerkosten voor burgers met een beperking, en worden ze financieel achtergesteld 

ten opzichte van burgers zonder beperking, die deze meerkosten niet hebben. 

 

De gemeente stelt dat door het anti-cumulatiebeding de eigen bijdrage Wmo slechts financiele 

gevolgen heeft voor clienten die geen gebruik maken van AWBZ-voorzieningen. Dit is correct, maar 

volgens de gegevens van de gemeente gaat het dan nog altijd om bijna 50% van de doelgroep. Voor 

50 % van de gebruikers heeft de eigen bijdrage dus wel degelijk grote inkomensgevolgen!  

 

De gemeente stelt inkomenscompenserende maatregelen voor zoals de bijzondere bijstand, om de 

eigen bijdrage te compenseren. De bijzondere bijstand is echter alleen voor de minima met een 

inkomen op bijstandsniveau. Juist mensen met een hoger inkomen zien hun netto besteedbaar 

inkomen aanzienlijk dalen door een opeenstapelijk van extra kosten waar zij niet voor gecompenseerd 

worden. Door de eigen bijdragen Wmo wordt deze opeenstapeling alleen maar groter.  

De maatregel van de bijzondere bijstand is voor deze groep mensen geen oplossing. 

 

Gezien het bovenstaande vraagt de GAB u met klem om zeer terughoudend te zijn in het opleggen 

van eigen bijdragen, en adviseert de GAB negatief over het opleggen van de maximale eigen bijdrage 

voor alle individuele voorzieningen.  

 

 

3. Conclusie en samenvatting 
 

 

De GAB heeft in dit advies een reactie gegeven op de adviezen in de notitie Kaders individuele 

voorzieningen 2008-2011. Deze notitie geeft de uitgangspunten weer voor de latere invulling van de 

individuele voorzieningen in de verordening, en is derhalve van zeer groot belang voor de achterban 

van de GAB. 

De GAB heeft daarom kritisch beoordeeld in hoeverre de uitgangspunten in de notitie overeenkomen 

met de doelstelling van de Wmo en de visie van de GAB, en heeft op basis daarvan de volgende 

aanbevelingen gedaan: 

 

1. Maak in de visie en het beleidsplan Wmo de verbinding tussen de prestatievelden duidelijk en 

werk dit nader uit. 

2. Gebruik consequent de term compensatieplicht. 
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3. Vergoed die meerkosten die gemaakt moeten worden bij de activiteiten die genoemd worden 

in artikel 4 van de Wmo. 

4. Neem de volledige omschrijving van maatwerk op die beschreven staat in het toetsingskader 

van VCP onder punt 2. 

5. Hanteer dit toetsingskader in het individuele voorzieningenbeleid. 

6. Ga uit van een voorziening die de beperking compenseert zodanig dat de aanvrager 

maatschappelijk kan participeren en zelfredzaam kan zijn als iemand zonder beperking, met 

andere woorden: een passende voorziening. 

7. Benoem in de definitie van algemeen gebruikelijk de uitzonderingssituatie van het moeten 

vervangen van algemeen gebruikelijke voorzieningen door het plotselinge ontstaan van ziekte 

of handicap. 

8. Evalueer het protocol gebruikelijke zorg in 2008. 

9. Ga bij de beoordeling van de passendheid van algemene voorzieningen uit van de eigen regie 

en persoonlijke omstandigheden van de persoon met een beperking, mantelzorgers en 

vrijwilligers. 

10. Handhaaf de forfaitaire vergoeding naast het CVV. 

11. Zorg dat de hoogte van het PGB daadwerkelijke keuzevrijheid mogelijk maakt. 

12. Bestem eventuele overschotten op prestatieveld 6 op de eerste plaats weer voor de 

individuele voorzieningen. 

13. Leg niet de maximale eigen bijdrage op voor alle individuele voorzieningen. 

 
De GAB heeft met dit advies suggesties en aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen aan een 

betere participatie van burgers met een beperking. 

 

 

 

 

Gouda, April 2007 
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Toetsingskader Wmo  
 
 
Het algemene uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is het 
bevorderen van de deelname van het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig 
functioneren van mensen met een beperking. Daarbij gaat het om het opheffen van 
belemmeringen die mensen met een beperking, mantelzorgers en vrijwilligers ervaren en het 
creëren van – waar mogelijk – gelijke of gelijkwaardige mogelijkheden. De voorziening of 
ondersteuning dient doeltreffend, doelmatig en afgestemd te zijn op de specifieke situatie 
van de aanvrager. Dat is het geval, indien: 
 
1. de voorziening/ondersteuning de belemmering opheft of, als dat onmogelijk is, de 

belemmering tot de hoogst mogelijke graad vermindert en de mogelijkheid biedt om 
volwaardig maatschappelijk te participeren; 

 
2. de voorziening/ondersteuning gericht is op de persoon met een beperking, mantelzorgers 

en vrijwilligers en hun specifieke situatie. Dit houdt in dat uitgegaan wordt van de 
persoonlijke omstandigheden, voorkeuren en keuzes van de persoon met een beperking, 
mantelzorgers en vrijwilligers. Hierbij gaat het in ieder geval om: 

 
a. fysieke en mentale omstandigheden die samenhangen met de ziekte of handicap, in 

het bijzonder progressief verloop; 
 

b. de gezinssituatie, de leefsituatie en de directe en sociale omgeving; 
 

c. de vraag of de persoon met een beperking van mantelzorg en/of vrijwilligers gebruik 
wil maken en, indien dat het geval is, de vraag hoe deze mantelzorger/vrijwilliger 
fysiek en mentaal zo min mogelijk kan worden belast; 

 
d. levensbeschouwelijke activiteiten; 

 
e. sociale en culturele activiteiten, vrijwilligerswerk en educatie; 

 
f. sociale contacten, familiecontacten en andere contacten; 

 
g. normen, waarden en gebruiken van de persoon met een beperking, de mantelzorger 

en de vrijwilliger; 
 

h. ontwikkelingen in de tijd met betrekking tot onder a. tot en met g. genoemde 
omstandigheden; 

 
3. de toegekende voorziening/ondersteuning er op gericht is om voor de persoon met een 

beperking een zo goed mogelijke vergelijkbare positie te creëren als een persoon zonder 
beperkingen heeft. Het gaat daarbij om het gebied van het voeren van een huishouden, 
zich te verplaatsen in en om de woning, het zich zodanig kunnen verplaatsen dat 
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aansluiting gevonden kan worden bij (boven)regionale en landelijke vervoerssystemen, 
medemensen te ontmoeten en sociale contacten aan te gaan 

 
4. de aanvrager met de toegekende voorziening/ondersteuning de verschillende sociale 

rollen volwaardig kan vervullen, zoals bijvoorbeeld de rol van partner, ouder, 
buurtbewoner; 

 
5. de voorziening/ondersteuning gericht is op het versterken van de zelfstandigheid en 

zelfregie van de aanvrager in plaats van de afhankelijkheid van een ander;  
 
6. de toegekende voorziening/ondersteuning de mogelijkheid biedt om normaal van de 

woning gebruik te maken, waarbij in ieder geval gelet wordt op leven, verzorgen, het 
verrichten van geregelde huishoudelijke taken, slapen, bezoek ontvangen, ontspannen, 
leren en werken; 

 
7. de toegekende voorziening/ondersteuning uitgaat van de diversiteit van de 

vervoersbehoefte van de aanvrager. Het gaat om het doen van alledaagse activiteiten, 
zoals het doen van boodschappen en winkelen, het onderhouden van sociale contacten 
en het uitoefenen van recreatieve activiteiten;  

 
8. in de toegekende voorziening/ondersteuning de meerkosten, die de persoon met een 

beperking, de mantelzorger en de vrijwilliger ten opzichte van een persoon in een 
overigens vergelijkbare situatie heeft, zijn inbegrepen. 

 
 
Voorts wordt de aanvrager bij de aanvraag van de voorziening/ondersteuning, adequaat 
geïnformeerd over de procedures, beslistermijnen, mogelijkheden van bezwaar en beroep en 
de behandeling van klachten. De beslissing op de aanvraag is altijd gemotiveerd. Daarbij 
wordt de informatie in een voor de aanvrager toegankelijke vorm aangeboden. 
 


