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Onderwerp: Kadernota

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen op 5 juli 2022,

Constaterende dat:
» In het coalitieprogramma nog steeds het moreel appèl genoemd wordt: 'Het is niets nieuws dat 

de kosten op sociaal domein steeds hoger worden. Daarom wijzen we mensen die de voorziening 
uit eigen middelen kunnen betalen, erop om dit zelf te doen.'

Overwegende dat:
« De betaalbaarheid van de WMO de afgelopen járen onder druk is komen te staan en 

maatregelen noodzakelijk zijn.
» Wij de medewerkers van de gemeente Schagen onmogelijk de opgave kunnen geven om in 

gesprek met een cliënt die vraagt om ondersteuning, hen te vragen of zij het echt niet zelf 
kunnen betalen. En dat te beoordelen.

« Er momenteel landelijk gewerkt wordt aan een inkomensafhankelijke bijdrage voor de WMO.

Roept het college op om:
Te stoppen met het moreel appèl en te wachten op de landelijke wijzigingen in de WMO, die op
redelijk korte termijn te verwachten zijn, en die uitgaan van een inkomensafhankelijke bijdrage.

En gaat over tot de orde van de dag.

Lambert Riteco
Fractievoorzitter GroenLinks Schagen
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Toelichting:

Voorstel vanuit gemeenten/VNG voor herziening van het abonnementstarief:

De VNG heeft aan de Tweede Kamer gevraagd om er op aan te dringen dat het nieuwe kabinet zo 
spoedig mogelijk aan de slag gaat met de herziening van het abonnementstarief en dat zij daarbij 
serieus rekening houdt met het voorstel van de gemeenten:

» Gemeenten willen de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en
woningaanpassingen weer inkomensafhankelijk maken via een proportionele regeling door 
voor deze Wmo-producten een vergelijkbare eigen bijdrage te hanteren als die wordt 
toegepast in de Wlz voor gebruikers van het modulair pakket thuis. De overige Wmo- 
voorzieningen met meer een zorgkarakter blijven onder het abonnementstarief vallen.

» Een alternatieve maatregel kan zijn om de financiële draagkracht onderdeel te maken van de 
toegangscriteria. Dit eveneens toegespitst op bepaalde voorzieningen zoals de 
huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen. De overige voorzieningen met 
meer een zorgkarakter blijven bij deze maatregel eveneens onder het abonnementstarief 
vallen.

« Een derde maatregel, alleen wenselijk in combinatie met een van beide maatregelen 
hierboven, is het abonnementstarief niet meer van toepassing te laten zijn op algemene 
voorzieningen.


