
MEMO  

Aan: Gemeenteraad Woerden
Van: Wethouder Mariette Pennarts
Opsteller: Emma de Wit
Kenmerk: D/23/093002
Datum: 9 maart 2023

Onderwerp: Verzoek agendering raadsvoorstel ‘Stoppen met de inkomenstoets huishoudelijke hulp’ in 
maart

Aanleiding: 
Op 30 augustus 2022 heeft de raad besloten dat ook de eigen financiële mogelijkheden mee gewogen 
moeten worden bij het toekennen van huishoudelijke hulp (“inkomenstoets HH”). De organisatie heeft zich 
hierop voorbereid en voert dit besluit uit per 1 januari 2023. Dit voorstel had een aantal kanttekeningen. Zo
was het in strijd is met de wet (volgens de minister) en was er risico op extra bezwaren. We zouden de raad
op de hoogte houden van eventuele ontwikkelingen op dit dossier. 
 
Sinds begin dit jaar hebben de gemeenten met een inkomenstoets huishoudelijke hulp steeds meer te 
maken met bezwaren en zijn er inmiddels rechtelijke uitspraken. In Woerden hebben we inmiddels 2 
bezwaarzaken binnen in verband met een afwijzing op grond van een inkomen boven de grens en 1 
voorlopige voorzieningsverzoek bij de Rechtbank. Op basis van de huidige rechterlijke uitspraken kan het 
volgende geconcludeerd worden. De rechtbank oordeelt dat geen ruimte bestaat om in het kader van de 
eigen kracht rekening te houden met de financiële mogelijkheden van inwoners om de gevraagde 
ondersteuning zelf te bekostigen. Zoals de rechtspraak nu is, is de verwachting dat alle bezwaarzaken en 
beroepszaken gegrond worden verklaard inclusief proceskostenvergoeding als er sprake is van 
professionele vertegenwoordiging (jurist/advocaat). De geschatte kosten voor de gemeente zijn minimaal €
6.760,- voor de vergoeding van de proceskosten per zaak als de gehele bezwaar en rechtelijke procedure 
wordt doorlopen (inclusief beroep en hoger beroep). Daar kan nog bij komen terugbetaling van eventuele 
betaalde kosten door inwoner plus wettelijke rente. Tevens is het steeds moeilijk voor casemanagers om 
zich te verwerpen tegen het verwijt van inwoners dat de gemeente zich niet houdt aan de wet en de 
uitspraken van de rechter. We lopen hierdoor het risico een onbetrouwbare gesprekpartner te worden. 
Mede om deze twee redenen is van het belang dat de raad zo snel mogelijk op de hoogte is van deze 
nieuwe ontwikkelingen en dat ze op basis hiervan een nieuw besluit kunnen nemen.

Wij willen u vragen om het raadsvoorstel ‘stoppen met de inkomenstoets huishoudelijke hulp’ te 
agenderen voor besluitvorming in maart. Het raadsvoorstel inclusief een raadsbesluit wordt op 14 maart 
2023 besproken in het college en kan daarna naar de griffie verstuurd worden. 
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