
MOTIE 
Onderwerp: Verlagen eigen bijdrages in de WMO 

 

De raad van de gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d. 12 juli 2016. 

 

Overwegende dat: 

 

      –   Een handicap of chronische ziekte je overkomt en geen vrijwillige keuze is; 

 

– Mensen met een handicap of chronische ziekte extra financiële lasten hebben door 

 een aanvullende zorgverzekering, het eigen risico van 385, – , extra algemene 
verzorgingsproducten die niet vergoed worden en eigen bijdrages voor diverse WMO- 
voorzieningen; 

 

– Uit speciale koopkrachtberekeningen die het Nibud voor de ouderenbonden en Ieder(in] 

heeft gemaakt blijkt dat mensen met zorgkosten ook in 2016 met een koopkrachtdaling rekening 
moeten houden. En de koopkrachtdalingen voor deze huishoudens vaak fors zal zijn; 
 

– Het belangrijk is dat ook mensen met een handicap of chronische ziekte participeren 

 in de samenleving; 

      –    Het wenselijk is om de verschillen tussen zieke en gezonde mensen te verkleinen; 

      –    Er een fors overschot van 2,2 miljoen is op de budgetten voor het sociale domein. 

 

 

Verzoekt het college: 

De eigen bijdrages voor WMO- voorzieningen dusdanig te herzien dat gebruikers minder eigen 
bijdrages betalen voor noodzakelijke voorzieningen en mensen met lage inkomens vrijgesteld 
worden van eigen bijdrages. 

Nog dit jaar met een voorstel naar de raad te komen.   

 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekend: 

SP- Goirle   
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