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Raadsvergadering  5 november 2019 

Agendapunt    9. Programmabegroting  

Titel motie  Compensatie extra kosten invoering abonnementstarief WMO-voorzieningen 

  

 

 

De raad van de gemeente Grave in vergadering bijeen op 5 november 2019, 
 

Constaterende dat: 

- De Rijksoverheid heeft bepaald dat de eigen bijdrage voor WMO-voorzieningen per 1 januari 2019 is 

vastgesteld op maximaal € 17,50 per vier weken; 

- Daarmee de inkomensafhankelijke eigen bijdrage is vervallen; 

- Dit in de Gemeente Grave en veel andere gemeenten een stijging van het aantal WMO-aanvragen 

heeft veroorzaakt; 

- Dit voor de Gemeente Grave in het jaar 2019 leidt tot een te verwachten nadelig financieel gevolg van 

ongeveer € 70.000,- 

- Ook veel andere gemeenten hierdoor met nadelige financiële gevolgen worden geconfronteerd. 

 

Overwegende dat: 

- Het door de Rijksoverheid voor dit deel toegekende budget onvoldoende is om de stijging van het 

aantal WMO-aanvragen te kunnen bekostigen; 

- Het niet wenselijk is dat gemeenten hierdoor structureel in financiële problemen kunnen komen en 

daardoor steeds meer genoodzaakt zijn om op de zorg van hun inwoners te moeten bezuinigen; 

- Deze ontwikkeling onwenselijk is en leidt tot een ondermijning van de noodzakelijke zorg; 

 

Verzoekt het college om: 

Tijdens de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november a.s. deze motie in te 

dienen met het verzoek aan de VNG om bij het Rijk aan te dringen op een volledige compensatie van de 

extra kosten, die een gevolg zijn van de gewijzigde wetgeving op het terrein van WMO-voorzieningen. 

 

Draagt de griffie op: 

- Een afschrift van deze motie te versturen aan de VNG; 

- Deze motie te delen met alle gemeenteraden in Nederland, met de vraag om een gelijkluidend 

verzoek naar de VNG te sturen en daarmee een sterk signaal af te geven vanuit de gemeenteraden 

in Nederland. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 
 

 

 

 



 

Ondertekening en naam: 

 

 

Namens de fractie LPG    

 

  

  

 

A. Bannink     

 

    

                                             

 

   

 

 

Deze motie is aangenomen in de vergadering van 5 november/vervolg 12 november 2019. 

 

 

Afhandeling ( in te 

vullen door de 

raadsgriffier) 

Stemverhouding: 

 

Voor:…11.  Fracties: LPG, CDA, VVD, D66, LLVCG 

 

Tegen:…2  .Fracties: Keerpunt 2010, VPGrave 
 


