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Inkomensgrenzen Wmo VERZONDEN' 7 6 OKT. 2012 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Op 25 september 2012 ontving u een brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport met de conclusies uit een rapport over inkomensgrenzen in gemeentelijke 
verordeningen Wmo, uitgevoerd door Stichting De Ombudsman. 
In de brief van het Ministerie VWS wordt aangegeven dat van de onderzochte 415 gemeenten 
ongeveer 75% een inkomensgrens of andere besparingsbijdrage in de verordening Wmo 
heeft opgenomen. Uit jurisprudentie blijkt echter dat het hanteren van een inkomensgrens of 
een andere besparingsbijdrage niet is toegestaan.Graag informeren wij u over de 
consequenties hiervan voor de Leiderdorpse verordening Wmo. 

Ook in de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Leiderdorp 
2010 is een artikel opgenomen waarin een inkomensgrens wordt gehanteerd. Voor een 
tegemoetkoming in de kosten bij het gebruik van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (de 
Regiotaxi) wordt een inkomensgrens gesteld. Vanwege de eerder genoemde jurisprudentie 
wordt aan dit artikel in de praktijk geen uitvoering meer gegeven, ledereen die op basis van 
zijn beperkingen in aanmerking komt voor een tegemoetkoming in de kosten bij het gebruik 
van de Regiotaxi krijgt deze toegekend. 

Evenwel is het betreffende artikel nog niet uit de verordening Wmo verwijderd. Wij hebben er 
voor gekozen om de huidige verordening niet aan te passen omdat wij momenteel werken 
aan een nieuwe verordening Wmo. Hierin zullen geen inkomensgrenzen worden opgenomen. 
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Naar aanleiding van de brief van met ministerie van VWS hebben wij op de gemeentelijke 
website een passage geplaatst over de inkomensgrens en vermeld dat deze niet langer in de 
praktijk gehanteerd wordt. 

Wij gaan er van uit u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouder^ 

A.H. Schouten 
secretaris 

L.M. Driessen-Jansen 
burgemeester 


