
Vermeende bezuinigingen WMO is zich zelf in de voet schieten 
 
Gemeenten ontvangen jaarlijks geld van de Rijksoverheid uit 
het “gemeentefonds”. Dit geschiedt volgens een verdeelsleutel. 
Hiermee betalen zij een deel van hun uitgaven. Hoeveel geld 
individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt 
onder meer af van diverse kenmerken van de gemeente, 
alsmede diverse factoren en maatstaven, die de betreffende 
gemeente ten laste komen. 
 
Van invloed zijn onder andere de kosten WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning), die de gemeente heeft.             foto:  ter illustratie 

Wordt hierop bezuinigd door het invoeren van maatregelen,  
zoals de verplichte was- en strijkservice in de gemeente Lingewaard, dan kan dit leiden 
tot een korting van het te ontvangen geld uit het gemeentefonds. Dit is zich zelf in de voet 
schieten en getuigt niet van een effectieve bedrijfsvoering. 
NB: een (verplichte) was- en strijkservice, die overigens nog altijd juridisch betwistbaar is. 
 
Wat wordt er dan uiteindelijk bereikt na alles wat de getroffen, hulpbehoevende bewoners 
is aangedaan door deze (verplichte) was- en strijkservice in te voeren, die ten koste gaat 
van het oorspronkelijke aantal geïndiceerde uren huishoudelijke hulp? 
De kosten WMO worden weliswaar verminderd, maar de gemeente ontvangt dan ook 
minder geld uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid. 
 
Cliëntenraad WWB Lingewaard      d.d. 14-4-2022 
 

Gemeentefonds 

Gemeenten ontvangen geld van de Rijksoverheid uit het gemeentefonds. Hiermee betalen zij een 
deel van hun uitgaven. Gemeenten mogen zelf bepalen waar ze dit geld aan besteden. Zij leggen 

daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/financien-gemeenten-en-
provincies/gemeentefonds 

Gemeentefonds | Financiën gemeenten en ... - Rijksoverheid.nl 
https://www.rijksoverheid.nl/.../gemeentefonds 

• Omvang Gemeentefonds 
• Verdeling Gemeentefonds 

• Circulaires Over Het Gemeentefonds 
• Database Financiën Gemeenten 

• Hoeveel geld individuele gemeenten uit het gemeentefonds krijgen, hangt af van de kenmerken en 
de belastingcapaciteit van de gemeenten. De belastingcapaciteit geeft aan hoeveel belasting een 
gemeente jaarlijks kan innen. De Rijksoverheid kijkt bij de verdeling van het gemeentefonds over de 
gemeenten onder meer naar: 1. aantal inwoners; 2. aantal jo... 

 
Lees ook: 
 
➔ https://www.rijksoverheid.nl/documenten/begrotingen/2021/09/21/b-gemeentefonds-

rijksbegroting-2022 
 
➔ https://www.rijksfinancien.nl/miljoenennota/2022/bijlage/1062635 

 
➔ file:///D:/Downloads/B+Gemeentefonds.pdf 
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