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VERSLAG VERGADERING GEMEENTERAAD GRONINGEN
ACTUALITEITENDEBAT: HET ALSNOG INNEN EIGEN BIJDRAGEN WMO 2015

Datum: 23 november 2016
Plaats: Nieuwe raadzaal
Tijd: 15.30 – 15.50 uur

Aanwezig: dhr. B.N. Benjamins (voorzitter), dhr. Luhoff (D66), mw. W. Paulusma (D66), mw. 
K.W. van Doesen (D66), dhr. J.P. Dijk (SP), mw. M. van Duin (SP), dhr. J.P. Koks (SP), mw. C.E. 
Bloemhoff (PvdA), dhr. J.P. Loopstra (PvdA), dhr. D.S. Ruddijs (PvdA), dhr. D.J. van der Meide 
(PvdA), dhr. M. van der Laan (PvdA), mw. F.T. Folkerts (GroenLinks), dhr. M. van der Glas 
(GroenLinks), mw. G. Chakor (GroenLinks), mw. P. Brouwer (GroenLinks), dhr. A. Sijbolts 
(Stadspartij), mw. A.M.J. Riemersma (Stadspartij), dhr. M.D. Blom (VVD), dhr. J.R. Honkoop 
(VVD), mw. S.A. Koebrugge (VVD), dhr. M. Bolle (CDA), dhr. H.P. Ubbens (CDA), mw. I.M. 
Jongman (ChristenUnie), dhr. R.J. Lammers (Student en Stad), dhr. G. Kelder (PvdD), mw. M.E. 
Woldhuis (100% Groningen) 
Wethouders: dhr. T. Schroor, dhr. R. van der Schaaf
Namens de griffie: dhr. P. Kommerij (plv. griffier)
Verslag: dhr. Z. Jeuring
Inspreker: n.v.t.

Actualiteitendebat op verzoek van de fracties SP en ChristenUnie

Onderwerp: Het alsnog innen van de eigen bijdragen Wmo 2015 (individuele begeleiding en 
dagbesteding)

De voorzitter:
• Opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Als eerste krijgen de fracties van SP 

en ChristenUnie het woord.
Dhr. Dijk (SP):

• Heeft het debat aangevraagd omdat de gemeente Groningen andere gemeenten oproept de 
eigen bijdragen Wmo over 2015 voor individuele begeleiding en dagbesteding alsnog te 
innen.

• Geeft een toelichting en geeft het belang van individuele begeleiding en dagbesteding aan.
• Zegt dat de SP en de ChristenUnie voorstellen om af te zien van het innen van de eigen 

bijdragen.
• Leest de aan het college gestelde vragen voor.
• Waarom wil het college twee jaar later alsnog de eigen bijdragen innen?
• Hoe kijkt het college aan tegen het gegeven dat het niet doorgeven van cliëntgegevens door 

zorginstellingen, het niet signaleren hiervan door gemeente(n) en het twee jaar later alsnog 
willen innen van de eigen bijdragen, zal zorgen voor onrust, onzekerheid en onnodig leed?

Mw. Jongman (ChristenUnie):
• Zegt dat het over een kwetsbare groep mensen gaat.
• Leest de overige aan het college gestelde vragen voor.
• Kan het college een schatting maken van de niet-geïnde eigen bijdragen uit 2015?
• Wegen de alsnog te innen eigen bijdragen volgens het college wel op tegen de onrust, de 

onzekerheid en de bezwaren die dit tot gevolg kan hebben?
• Hoe kijkt het college aan tegen gemeenten die nu al aangeven de zorginstellingen niet te 

zullen vragen om de cliëntgegevens uit 2015 alsnog aan het CAK door te geven?
De voorzitter:

• Geeft het woord aan wethouder Schroor voor een reactie.

Wethouder Schroor:
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• Zegt dat de raad op 11 mei 2016 al mondeling is geinformeerd over het alsnog innen van de 
eigen bijdragen. De gemeente liep achter bij het innen van de navorderingen.

• De gemeente Groningen heeft andere gemeenten geadviseerd hetzelfde te doen met als 
argument dat anders rechtsongelijkheid ontstaat. Het overgrote deel van de eigen bijdragen is 
voldaan.

• De gemeente heeft de zorgaanbieders gesommeerd de gegevens naar het CAK te sturen. Alle 
gegevens moeten aanstaande vrijdag aangeleverd zijn. Dan zijn ook gegevens bekend over 
eventuele stapeling.

• Het gaat om ongeveer driehonderd tot vijfhonderd personen.
• Het totaal nog te innen bedrag ligt tussen 150.000 en 300.000 euro.
• Er komt een coulante betalingsregeling. Mensen in financiële problemen komen in 

aanmerking voor kwijtschelding.
• Het grootste deel van het bedrag zal goed kunnen worden geïnd.
• Het klopt dat het op een laat tijdstip gebeurt, maar het moet.

Dhr. Dijk (SP):
• Zegt dat er wel degelijk onrust is en dat de rechtsongelijkheid geen argument is. Het gaat om 

een groep kwetsbare mensen.
• Herhaalt dat het college ervan af moet zien de eigen bijdragen alsnog te innen.
• Is het innen van alle eigen bijdragen wel op orde?

Mw. Paulusma (D66):
• Vraagt zich af of het wel een kwetsbare groep mensen betreft.
• Wijst erop dat er onrust bij de groep betalende mensen kan ontstaan.
• De mensen zijn erop gewezen dat de eigen bijdragen niet zijn geïnd.

Mw. Jongman (ChristenUnie):
• Zegt dat de gemeente verantwoordelijk is voor het administratieve systeem. Dat systeem 

faalde. Daarom is het alsnog innen niet terecht, zeker omdat het pas na zoveel tijd gebeurt.
Mw. Woldhuis (100% Groningen):

• Zegt dat een eigen bijdrage van 600 euro erg hoog is. Het is onduidelijk hoeveel de mensen 
precies moeten betalen.

Mw. Riemersma (Stadspartij):
• Vindt het een mistig debat, omdat precieze cijfers ontbreken.
• Is het eens met het college.

Dhr. Kelder (PvdD):
• Is het eens met de argumenten van het college.

Wethouder Schroor:
• Zegt dat het klopt dat het laat gebeurt. Het navorderen zal netjes gebeuren. Het is altijd 

mogelijk individuele afspraken te maken.
• De mensen wisten de hoogte van de eigen bijdragen.
• Alle aanbieders van 2016 zijn aangeschreven. De betaling van de eigen bijdragen verloopt 

goed. Wat betreft navorderingen: hierover worden de mensen al in begin 2017 aangeschreven.
• De wethouder hoopt dat de raad het college blijft steunen wat betreft het voeren van een 

eenduidig beleid op dit punt.

De voorzitter sluit dit deel van de vergadering om 15.50 uur.


