
 

 

 

Aan de (steun)leden van de Veldhovense gemeenteraad 

Betreft: Wmo abonnement 

Veldhoven 25 juni 2020 

 

 

Geachte gemeenteraadsleden, 

Mede in verband met uw beraadslagingen over de kadernota, bieden wij u het bijgesloten artikel 

O eige lijk ge ruik W o  aa .  

I  het artikel dat e i e kort pu li ere  ge e  ij o ze e i g o er het W o a o e e t  e  
doen we een oproep aan financieel draagkrachtige potentiële Wmo cliënten. We doen de oproep 

omdat we van mening zijn, dat de financieel minder draagkrachtigen niet de dupe mogen worden van 

het Wmo abonnement. 

  

Daarnaast roepen wij u dringend op, om deze doelgroep bij eventuele bezuinigingen te ontzien. 

  

Met vriendelijke groet, 

Namens Veldhoven aan Tafel – Participatieraad voor het sociale domein. 

  

Ruud Cramer – E-mail: ruud.cramer@kpnplanet.nl 

  

Bijlage: O eige lijk ge ruik W o   

  



 

 

De rijksoverheid werkt oneigenlijk gebruik van Wmo in de hand 

De ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo) dient -zoals de naam zegt- ter 

ondersteuning. Ondersteuning van mensen, die op sociaal gebied hulp nodig 

hebben, maar dat niet (geheel) zelf kunnen betalen. 

Deze wet is niet bedoeld voor mensen, die de hulp makkelijk zelf kunnen betalen. 

Door een wijziging van de wet, maakt de rijksoverheid het ook voor hen aantrekkelijk 

van de Wmo gebruik te maken en zo de wet in feite oneigenlijk te gebruiken. 

 

Wat is er aan de hand? 

Voor hulp via de Wmo (bij voorbeeld hulp in de huishouding) moet een eigen bijdrage 

betaald worden.Het Rijk heeft wettelijk bepaald, dat de eigen bijdrage een vast 

bedrag is, onafhankelijk van het inkomen. 

Omdat dat bedrag vrij laag is, is het aantrekkelijk om niet zelf hulp en hulpmiddelen 

aan te schaffen, maar in plaats daarvan via de Wmo goedkoper hulp en 

hulpmiddelen te verkrijgen. Ook mensen die dat financieel niet nodig hebben, kunnen 

daarvan profiteren. 
 

Daarbij wordt de gemeente gedwongen het Wmo principe om ‘maatwerk te leveren’ 
geweld aan te doen: Het vaste tarief voor de eigen bijdrage is het tegenovergestelde 

van maatwerk. Maatwerk zou betekenen dat de eigen bijdrage stijgt naar mate men 

meer inkomen heeft. Tot 2019 was dat ook zo. 

Door de wetswijziging lopen de kosten van de Wmo sinds 2019 voor de gemeente 

op. De huidige compensatie door het Rijk is niet voldoende gebleken. En of de 

compensatie voldoende zal worden verhoogd, is nog maar de vraag. Zijn de 

financiën niet toereikend, dan zal er gesneden moeten worden in de Wmo 

hulpverlening. De minder-draagkrachtige is daarvan de dupe. 

In een sociale samenleving moeten ‘de sterkste schouders de zwaarste last dragen’ .  

Daarom onze oproep aan ‘financieel draagkrachtigen’ geen ‘oneigenlijk’ gebruik te 

maken van de Wmo voorzieningen.  
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