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Voorstel ChristenUnie voor een Amstelveens systeem van eigen bijdragen Wmo 

 

Een Amstelveens systeem van eigen bijdragen voor de Wmo 2015, kan er als volgt uit gaan 

zien.  

 

Twee categorieën 

 

De regels van de Wmo 2015 geven een gemeente de mogelijkheid een minimabeleid in te 

voeren waarbij voor personen die daaronder vallen, in het geheel geen eigen bijdrage is 

verschuldigd. Voor andere categorieën personen kan tot een nader door de gemeente te 

bepalen inkomen, de eigen bijdrage voor de Wmo 2015 worden verlaagd.  

De ChristenUnie wil van deze mogelijkheid gebruik maken door de invoering van een:  

*  categorie minima, waarbij tot 130% van het bruto-bijstandsinkomen per jaar in het geheel 

geen eigen bijdrage is verschuldigd (A). 

* een categorie lagere inkomens boven de minima, waarbij wel minimale periodebijdrage is  

verschuldigd, maar geen inkomensafhankelijke bijdrage meer is verschuldigd (B).  

  

A. Categorie minima 

 

Geen eigen bijdrage is verschuldigd door: 

* voor alle éénpersoonshuishoudens met een bruto-jaarinkomen tot 130% x bruto- 

bijstandskomen per jaar (in 2017: ca. € 15.300 voor niet-AOW-gerechtigden en ca. € 17.200 

voor AOW-gerechtigden). 

* voor alle meerpersoonshuishoudens met een bruto-jaarinkomen tot 130% x bruto-

bijstandskomen per jaar (in 2017: ca. € 21.900 voor niet-AOW-gerechtigden en ca. € 

23.500,- voor AOW-gerechtigden). 

NB: Er is voor de categorie minima geen minimale periodebijdrage en geen inkomens-

afhankelijke bijdrage verschuldigd. 

 

B. Categorie lage inkomens boven de minima 

 

De eigen bijdrage wordt voor inkomens hoger dan de hiervoor genoemde bruto-

jaarinkomens, in afwijking van de wettelijke regels (Uitvoeringsbesluit Wmo 2015) geldende 

inkomensgrenzen, als volgt vastgesteld:  

* voor niet-AOW-gerechtigde éénpersoonshuishoudens gaat in plaats van een 

inkomensgrens van € 22.632 een inkomensgrens van € 24.895 (€ 22.632 + 10%) gelden, 

met een minimale periodebijdrage van € 17,50; 
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* voor AOW-gerechtigde éénpersoonshuishoudens gaat in plaats van een inkomensgrens 

van € 17.033 een inkomensgrens van € 18.736 (€ 17.033 + 10%) gelden, met een minimale 

periodebijdrage van € 17,50; 

* voor niet-AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens gaat in plaats van een inkomens-

grens van € 35.000 een inkomensgrens van € 38.500 (€ 35.000 + 10%) gelden, met een 

minimale periodebijdrage van € 0,--1; 

* voor AOW-gerechtigde meerpersoonshuishoudens gat in plaats van een inkomensgrens 

van € 23.525 een inkomensgrens van € 25.878 ( € 23.525 + 10%) gelden, met een minimale 

periodebijdrage van € 17,50. 

NB: Er is in de categorie lage inkomens boven de categorie minima, wel een minimale 

periodebijdrage, maar geen inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. 

 

 

                                              
1 Minimale periodebijdrage is op grond van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 vastgesteld op € 0,--. 


