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Geachte leden van het College van Burgemeester en wethouders, 

Graag vragen wij uw aandacht voor een aspect van het recent ingevoerde gemeentelijke beleid 

met betrekking tot collectief vervoer (Regiotaxi) op grond van de Wmo.  In uw brief van 9 

november jl. aan de desbetreffende Wmocliënten kondigt u aan dat de gemeente vanaf 1 

januari 2012 (zal) is overgegaan tot het invoeren van een inkomenstoets en het maximeren 

van het aantal zones. In die brief geeft u concreet aan wat dit betekent voor de geadresseerde 

en wat betrokkene moet doen. 

De Participatieraad heeft met grote belangstelling kennis genomen van deze brief. Hierbij wil 

hij het College  attenderen op recente jurisprudentie in verband met het hanteren van een 

inkomenstoets voor de Wmo. Op 19 december 2011 en op 19 januari 2012 heeft de Centrale 

Raad van Beroep (CRvB) twee uitspraken gedaan over het hanteren van een  inkomensgrens 

en een besparingsbijdrage: artikel 4 lid 2 van de Wmo biedt geen ruimte om naast of in plaats 

van de eigen bijdrage-regeling van artikel 15 nog andere financiële voorwaarden zoals een 

besparingsbijdrage op te leggen. 

Uit deze CRvBuitspraken kan worden afgeleid dat het hanteren van een voor iedereen 

geldende, inkomensgrens niet mag en dat gemeenten bij de uitvoering van de Wmo altijd 

moeten kijken naar de persoonlijke omstandigheden van de betrokkene. 

De Participatieraad vraagt zich af of en in welke mate het recent ingevoerde gemeentelijke 

beleid met betrekking tot collectief vervoer (Regiotaxi) op grond van de Wmo zich verhoudt 

tot de hierboven genoemde CRvB-uitspraken. Op het eerste zicht lijken deze uitspraken het 

genoemde beleid (i.c. het invoeren van een inkomenstoets) niet toe te staan. De 

Participatieraad vraagt u hem kenbaar te maken of deze interpretatie klopt. Indien mocht 

blijken dat de gemeente op basis van de CRvBuitspraken geen inkomenstoets bij de 

verstrekking van tot collectief vervoer (Regiotaxi) op grond van de Wmo mag doen 

plaatsvinden, vraagt de Participatieraad welke conclusies het college hieraan verbindt, ook 

richting de desbetreffende Wmocliënten. 

De Participatieraad is zeer benieuwd naar uw antwoord. Tot slot vraagt hij u hem in de 

toekomst een afschrift van de briefwisseling met de Wmocliënten ter informatie te doen 

toekomen. 
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