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Amendement - Draagkracht is meer dan inkomen 

 

De raad besluit, in vergadering bijeen op 13 oktober 2022, om artikel 1 van het ontwerpbesluit bij het 

raadsvoorstel ‘Opnieuw inbrengen financiële draagkracht huishoudelijke hulp’ (D22069842) als volgt te 

wijzigen: 

 

Artikel I 

Artikel 8 lid 2 onder a van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 

2020 wordt vervangen door de volgende tekst: 

a. ter ondersteuning en bevordering van zijn zelfredzaamheid of participatie, voor zover hij dit naar het 

oordeel van het college nog niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg, hulp van 

andere personen uit zijn sociaal netwerk of hulp van informele organisaties dan wel met 

gebruikmaking van algemeen gebruikelijke voorzieningen of algemene voorzieningen kan 

bewerkstelligen. Bij de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden worden bij de beoordeling van 

de eigen kracht en eigen mogelijkheden tevens de eigen financiële mogelijkheden (zelfredzaamheid) 

meegewogen. In dit geval wordt voor niet AOW-gerechtigden een inkomensgrens gehanteerd van 

200% van het bruto wettelijk minimumloon en voor AOW-gerechtigden wordt een inkomensgrens 

gehanteerd van 150% van het bruto wettelijk minimumloon. Bij het bepalen van de draagkracht van 

de cliënt wordt naast het inkomen ook rekening gehouden met uitgaven voor vaste lasten zoals 

huur/hypotheek, de energierekening, de zorgverzekering en eventuele schulden. De 

maatwerkvoorziening levert, rekening houdend met de uitkomsten van het in artikel 4 bedoelde 

onderzoek, een passende bijdrage aan het realiseren van een situatie waarin de cliënt in staat wordt 

gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven 

 

Toelichting 

Steeds meer mensen komen in de financiële problemen door de alsmaar stijgende kosten van het 

levensonderhoud. Betaalbare woningen zijn schaars, waardoor veel mensen noodgedwongen in een veel 

te dure huurwoning wonen. De energiekosten zijn het afgelopen jaar enorm toegenomen, waarbij het 

type contract en de staat van de woning van grote invloed zijn op hoogte van de rekening. De alsmaar 

stijgende zorgkosten hebben tot gevolg dat de zorgverzekering duurder wordt en steeds minder kosten 

worden vergoed. Deze ontwikkelingen maken dat de financiële draagkracht inmiddels al lang niet meer 

uitsluitend wordt bepaald door het inkomen. Dit zou bij het beoordelen van de financiële mogelijkheden 

voor ondersteuning bij huishoudelijke taken ook niet het geval mogen zijn. 

 

Simone Onrust, Woerdense VVD 

 


