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Geadviseerd besluit
1. De verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2019, met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2019, vast te stellen.

2. De verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2018 gelijktijdig in te trekken.
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Raadsvoorstel
Inleiding
In het regeerakkoord van kabinet Rutte III werd het abonnementstarief eigen bijdrage Wmo 
aangekondigd. Het belangrijkste doel van het abonnementstarief was het terugdringen van stapeling 
van zorgkosten van Wmo-cliënten. Door een vast laag tarief te hanteren wordt de groep 
middeninkomens in het bijzonder tegemoetgekomen. Voor minima heeft de maatregel ook een effect, 
zij het beperkt.

Met ingang van 1 januari 2019 zijn de verschillende eigen bijdrage tarieven vervangen door één 
abonnementstarief. Het abonnementstarief is per 1 januari 2020 in de wet opgenomen. Hiermee is de 
algehele invoering van het abonnementstarief een feit. Met dit besluit actualiseren we de verordening 
op het punt van de eigen bijdrage en leggen we de gemaakte beleidskeuzes vast.

Beoogd effect
Het abonnementstarief vereenvoudigd het eigen bijdragestelsel en voorkomen de stapeling van 
zorgkosten van Wmo-cliënten.

Relatie met beleidskaders
Beleidsplan Ridderkerk Wmo 2015-2018

Verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2018

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2015

Besluit Wmo 2015

Argumenten
1.1 De algehele invoering van het abonnementstarief is in de wet vastgelegd

In april 2019 stemden de Tweede Kamer en Eerste Kamer in met het wetsvoorstelabonnementstarief. 
Hiermee is de algehele invoering van het abonnementstarief een feit. Naar aanleiding van deze 
wetswijziging moet de verordening op de volgende twee zaken worden geactualiseerd:

 de hoogte van het geldende abonnementstarief;
 vaststellen welke algemene- en maatwerkvoorzieningen onder het abonnementstarief vallen.

1.2 Verordening is met vaststelling in lijn met eerdere besluitvorming

Eind 2018 heeft het college de nodige inhoudelijke besluiten genomen over het abonnementstarief 
eigen bijdrage Wmo. Het college heeft de raad (Abonnementstarief Wmo, d.d. 21 december 2018) en 
het Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk hierover per brief geïnformeerd. Met deze actualisatie 
van de verordening worden de keuzes van het college van 18 december 2018 (zie bijlage) in de 
verordening vastgelegd. Hiermee is de verordening weer in lijn met het beleid. De gemaakte besluiten 
zijn samen te vatten in de volgende twee punten:

 het abonnementstarief is gelijkgesteld aan het algemeen geldende landelijk tarief. Het 
algemeen geldende landelijke tarief wijzigd per 1 januari 2020 van € 17,50 per vier weken 
naar € 19,00 per maand. Voor Wmo-cliënten blijft de totale eigen bijdrage verplichting 2020 
nagenoeg gelijk aan die van 2019;

 de Maatwerkvoorzieningen én de algemene schoonmaakvoorziening zijn onder het 
abonnementstarief eigen bijdrage Wmo gebracht.

Overleg gevoerd met
CAK (Centraal Administratie Kantoor) en Maatschappelijk Burgerplatform Ridderkerk.



3/5

Kanttekeningen
1.1 Wmo beleid en verordening benodigd grondige herziening

De werkelijkheid waarin de Wmo zich bevindt is continu in beweging. Op bijna alle facetten van de 
Wmo worden op rijksniveau wets- en beleidswijzigingen doorgevoerd en ontstaat nieuwe 
jurisprudentie. Op het gebied van onder andere Hulp bij het Huishouden, Beschermd wonen en 
Maatschappelijke opvang, Persoonsgebonden Budget en Vervoer zijn actualisaties nodig.

In de raadsvergadering van 12 december wordt de startnotitie Integraal Beleid Sociaal Domein 
besproken. Het ligt in de bedoeling om het Integraal Beleid Sociaal Domein o.a. het Beleidsplan Wmo 
Ridderkerk (2015-2018) te laten vervangen. Na vaststelling van het Integraal Beleid Sociaal Domein 
zullen we de verordening maatschappelijke ondersteuning en bijbehorende beleidsregels integraal 
actualiseren.

Uitvoering/vervolgstappen
Het college communiceert en publiceert de verordening op de gebruikelijke wijze.

Het college verstuurt de antwoordbrief naar het Maatschappleijk Burgerplatform Ridderkerk.

Om tot de uitvoering van de nieuwe verordening te komen, actualiseert het college de beleidsregels.

Het college heeft het totaaloverzicht over de Wmo-verstrekkingen en geeft straks alleen nog aan het 
CAK door wanneer de bijdrage moet starten en stoppen. In samenwerking met het CAK en de 
softwareleverancier zal het college deze nieuwe werkwijze in het najaar van 2019 implementeren.

Evaluatie/monitoring
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) monitort en toetst de effecten van het abonnementstarief.

Financiën
De raad is per raadsinformatiebrief (Abonnementstarief Wmo, d.d. 21-12-2018) als ook met de 
tussenrapportage geïnformeerd over de financiële impact van de invoering van het abonnementstarief 
eigen bijdrage Wmo. 

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
N.v.t.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) informeert de Wmo-cliënten over de de wijziging van 
vierweekselijkese- naar maandelijkse betalingsperiode van eigen bijdrage.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
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1. Collegebesluit 2018 Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo  
2. 2019-10-09 Gevraagd advies MBR wijziging eigen bijdrage WMO  
3. Was wordt lijst verordening maatschappelijke ondersteuning.docx  
4. Antwoordbrief MBR Abonnementstarief Wmo.pdf  
5. Concept Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2019 Ridderkerk.docx  
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CONCEPT RAADSBESLUIT

Gemeenteraad:
12 december 2019

Zaaknummer:
108322

Onderwerp:
Verordening maatschappelijke 
ondersteuning 2019 
(Abonnementstarief eigen 
bijdrage)

Commissie Samen leven
28 november 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 29 oktober 2019,

gelet op 

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Uitvoeringsbesluit Wmo 2015; 

BESLUIT:

1. De verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2019, met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2019, vast te stellen.

2. De verordening maatschappelijke ondersteuning Ridderkerk 2018 gelijktijdig in te trekken.


