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MOTIE VAN HET RAADSLID ARIANNE RIPMEESTER (PvdA) INZAKE EIGEN BIJDRAGE 
 
Voorgesteld: 3 november 2016 
 
Nr. 2016 – 99 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, agendapunt 5B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020; 
 
overwegende dat: 
- uit onderzoek van Ieder(in) en Binnenlands Bestuur blijkt dat door (de hoogte van) de 

eigen bijdrage, 25% van de mensen afziet van Wmo- geïndiceerde zorg; 
- in Ridderkerk eigen bijdragen worden geheven voor Huishoudelijke Hulp, 

Woonvoorzieningen, Begeleiding en Beschermd wonen: 
 
is van mening dat; 
- het belangrijk is dat iedereen in de samenleving mee kan doen; 
- het mijden van zorg kan leiden tot isolement, opname, hogere zorgkosten, en 

overbelasting van mantelzorgers; 
- dit in strijd is met de bedoeling van de Wmo; 
- onze raad op basis van de juiste informatie een afweging moet kunnen maken over de 

hoogte van de eigen bijdrage en de mogelijke effecten daarvan voor de verschillende 
vormen van Wmo-geïndiceerde zorg; 

 
verzoekt het college om: 
- financieel inzicht te geven in de eigen bijdragen die onze gemeente heft en deze te 

vergelijken in een benchmark met een aantal vergelijkbare gemeenten; 
- inzicht te geven in de motivering van het college voor de hoogte van de eigen bijdrage 

voor de diverse vormen van Wmo-geïndiceerde zorg; 
- inzicht te geven in de wijze waarop de eigen bijdrage onderwerp van gesprek is tijdens 

de keukentafelgesprekken; 
- inzicht te geven in eventuele signalen die het college ontvangt, via o.a. de 

welzijnsorganisaties/ huisartsen/ zorgaanbieders/ Wmo consulenten, dat mensen afzien 
van zorg of ondersteuning als gevolg van de (hoogte van de) eigen bijdrage; 

- de raad hierover te informeren tijdig vóór de bespreking van de Kadernota begroting 
2018, op 22 juni 2017; 

 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
De raadsleden, 
 
 
Arianne Ripmeester, PvdA Farahnaz Fräser, D66/GroenLinks 
 
 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Tegen 18: LR, SGP, CDA, CU, VVD, P18P 
Voor 9: EvR, PvdA, D66GL  

 
 


