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Geachte gemeenteraadsleden, 

Naar aanleiding van een tweetal uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (LJN:BU7263 
en LJN:BV1309) bent u op 22 februari 2012 geïnformeerd over het niet langer mogen 
hanteren van inkomensgrenzen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 
deze brief willen wij u hierover nader informeren. 

Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is artikel 6.4, van de Verordening 
voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Leiderdorp 2010, komen te vervallen. In 
Leiderdorp hanteren wij een inkomensgrens voor een Wmo-vervoersvoorziening (de 
Regiotaxi). Aanvragers voor een Wmo-vervoersvoorziening kunnen door het vervallen van 
artikel 6.4 niet langer worden afgewezen op een inkomensgrens. 

Gekozen oplossing 
Met de Leidse regiogemeenten is besproken hoe met deze situatie om te gaan. Leiderdorp 
heeft er vooralsnog voor gekozen om aanvragers voor een vervoersvoorziening, die voorheen 
op basis van de inkomensgrens werden afgewezen, tot 1/1/2013, een Wmo-
vervoersvoorziening te verstrekken onder betaling van het OV-tarief voor het collectief 
vervoer. 

Voorts hebben wij (het college) het voornemen om de Wmo verordening per 1/1/2013 aan te 
passen aan de gekantelde werkwijze, waarbij het mogelijk wordt onder andere de financiële 
zelfredzaamheid van de burger mee te nemen. 
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Tijdens het bestuurlijk overleg van de portefeuillehouders Wmo van de Leidse 
regiogemeenten en Katwijk op 30 maart 2012 zijn er diverse scenario's voor het voetlicht 
gekomen hoe na 1/1/2013 de vervoersvoorziening verder vorm kan worden gegeven. 
Besloten is de "omgekeerde" toepassing van de eigen bijdrageregeling verder uit te werken. 

De "omgekeerde" toepassing van de eigen bijdrageregeling houdt in dat burgers die op grond 
van hun inkomen de volledige kostprijs van de voorziening zelf kunnen betalen (en regelen) 
een voorziening uit de Wmo geweigerd kan worden. De VNG geeft in haar brief 
(BAOZW/U201200099) aan dat het wettelijk mogelijk is deze werkwijze toe te passen. Zij 
spreken van een "omgekeerde" eigen bijdrage die aansluit op de gedachte van de Kanteling 
en de Wmo. Bij verdere uitwerking van het toepassen van de "omgekeerde" eigen 
bijdrageregeling zal met name worden onderzocht op welke wijze de (financiële) 
zelfredzaamheid en het zelfoplossend vermogen van de burger kunnen worden vastgesteld. 

Het al dan niet heffen van een eigen bijdrage via het CAK wordt verder onderzocht en 
meegenomen in een bredere discussie (overheveling van nieuwe taken en 
bezuinigingsopdracht) over het heffen van eigen bijdragen binnen de Wmo. 

Wij zullen u de komende maanden over de voortgang informeren. 

Met vriendelijke groet, 
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