
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  26 februari 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Gerard Hommels, Werk, inkomen en zorg  

Onderwerp:  Wetswijziging inzake vaststelling eigen bijdrage Zorg zonder verblijf en/of 
Wmo 

 

1. Aanleiding 

Door een wetswijziging telt vanaf 2013 een extra deel van het vermogen van cliënten mee bij 

de berekening van de eigen bijdrage Wmo. Vanaf 2013 geldt de vermogensinkomensbijstelling 

(en wordt een extra deel van het vermogen meegeteld bij de berekening van de maximale 

periodebijdrage). 

 

Het gaat hierbij om 8% van de grondslag sparen en beleggen. De grondslag sparen en 

beleggen is het deel van het vermogen boven het heffingvrije vermogen. De wijziging geldt 

zowel voor de eigen bijdrage Wmo als voor de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Zorg met 

verblijf. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De beleidsruimte van gemeenten 

Gemeenten hebben geen beleidsruimte bij het gebruik van de vermogensinkomensbijtelling en 

hebben geen invloed op het percentage. Artikel 15 lid 3 van de Wmo en artikel 4.1 lid 2 van het 

Bmo bepalen hierin de exacte beleidsafbakening voor een gemeente. De 8% van grondslag 

sparen en beleggen wordt daarom integraal in alle drie de eigen bijdragesoorten verwerkt. Het 

CAK en de Belastingdienst gaan hun samenwerking en uitwisseling intensiveren om deze 

wetswijziging uit te voeren. 
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Een gerichte voorlichting aan cliënten 
Deze maatregel raakt de cliënten die meer vermogen hebben dan het heffingsvrije 
vermogen. Het CAK hecht waarde aan een goede, gerichte cliëntcommunicatie. In samen7
werking met het ministerie van VWS, het ministerie van Financiën en de Belastingdienst 
heeft het CAK in december deze cliënten een brief gestuurd. In de brief laat het CAK weten 
dat de eigen bijdrage voor deze cliënten hoger kan worden dan de reguliere jaarlijkse 
verhoging. In de brief staat niet hoeveel hoger. De hoogte van de (maximale) eigen bijdrage 
staat op de beschikking van het CAK. De nieuwe beschikkingen Zorg zonder verblijf & Wmo 
worden naar verwachting medio maart/april 2013 aan cliënten verstuurd. Voor een 
inschatting van de eigen bijdrage kunnen cliënten wel gebruik maken van de rekenmodule 
op de website van het CAK. De rekenmodule wordt ge7update met de wijziging voordat de 
brief aan cliënten wordt verstuurd. 
Door de bepaling van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) mag het CAK aan 
gemeenten niet kenbaar maken wie deze cliënten zijn. 
 
In gevallen waar de cliënt vanaf 2013 geconfronteerd wordt met een (forse) stijging van de 
opgelegde eigen bijdrage is dit dus een direct gevolg van de wetwijziging en wordt er dus 
een directe relatie gelegd tussen de vermogenssituatie en de te betalen eigen bijdrage. 
Tot zover de regelgeving. 

3. Conclusie 

Gemeenten hebben hierin geen beleidsruimte en een reactie kan dan ook enkel ingegeven 
zijn door de mate waarin de gemeente(n) van mening zijn dat de gevolgen van deze 
wetwijziging “niet terecht of oneerlijk zou zijn.” 
Bovendien behoort inkomenspolitiek, waaronder het vaststelling van de eigen bijdrage zoals 
in onderhavig situatie aan de orde is, niet tot de gemeentelijke verantwoordelijkheid en is een 
expliciete verantwoordelijkheid van het Rijk. 


