
Motie vreemd aan de orde van de dag cf. art. 32 lid 3 van het reglement van orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Den Helder. 
Verlichting van de lasten inzake de eigenbijdrage voor de WMO. 

De gemeenteraad van Den Helder, in vergadering bijeen op 10 april 2017, 

constaterende dat: 
voor de inkomensgroep van boven de 120% van het norminkomen tot 2 x modaal de berekening van 
de eigen bijdrage voor een zeer zware financiële druk zorgt waardoor deze inkomensgroep 
onevenredig zwaar gepakt wordt en in een aantal gevallen schulden dreigen te ontstaan; 
het door de berekening kan gebeuren dat er geen sprake meer is van een ondersteuning vanuit de 
WMO maar betrokkene de volledige kosten op termijn zelf betaalt; 

verder constaterende dat: 
over de jaarschijf 2015 een voordelig saldo op het budget voor de WMO is ontstaan; 
dit over de jaarschijf 2016 wederom te verwachten is; 
daardoor het door de raad vastgestelde plafond voor de financiële buffer voor het sociaal domein zal 
worden overschreden; 
bij het bereiken van dit plafond de overige financiële middelen zullen afvloeien naar de algemene 
middelen of de reserve Strategische Visie en dus niet worden aangewend voor het doel waarvoor zij 
bestemd zijn; 

van mening zijnde dat: 
de berekening van de eigen bijdrage voor genoemde inkomensgroep een zeer zware last betekent 
waardoor financiële problemen voor deze mensen kunnen ontstaan, 
het alleszins redelijk om tot een heroverweging voor de berekening van de eigen bijdrage voor 
genoemde inkomensgroep te komen; 
er financiële ruimte is om ook voor deze inkomensgroep te komen tot een lastenverlichting. 

draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. vóór de behandeling van de kadernota een voorstel aan de raad voor te leggen tot lastenverlichting 

inzake de eigen bijdrage voor de WMO voor de inkomensgroep van 1 tot 2x modaal door bijstelling van 
de berekening van de eigen bijdrage voor deze inkomensgroep; 

2. de hieruit voortvloeiende lasten te dekken uit de onderbesteding binnen het sociaal domein danwel de 
buffer voor het sociaal domein. 
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