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Onderwerp Financiële draagkracht huishoudelijke hulp 

Nummer 
Z/21/034061 / 

D/21/045351 

Datum 

publicatie 
12 januari 2022  

Portefeuillehouder Wethouder De Weger Contactpersoon Emma de Wit 

  

Gevraagd besluit 

De raad besluit: 

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

Woerden 2020 in te trekken en daarvoor in de plaats te stellen: Artikel 8.2 Een cliënt komt 

in aanmerking voor een (tijdelijke) maatwerkvoorziening:  

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. 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.  

2. Deze wijziging in werking te laten treden op 1 april 2022. 

 

Publieks-

samenvatting 

Wij stellen de raad voor de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Woerden 

2020 te wijzigen en hiermee de volgende wijziging door te voeren: het invoeren van de 

beoordeling van de eigen financiële mogelijkheden bij de maatwerkvoorziening 'hulp bij het 

huishouden'.  

  

Procedure 

Deadline indiening 

technische vragen 
Woensdag 26 januari 

Beantwoording 

technische vragen 
Maandag 31 januari 

Behandelvoorstel Politieke Avond 3 februari en raadsvergadering 24 februari 

  

Suggestie gespreksonderwerp 

Op basis van het gevraagde besluit en het agenderingsverzoek van D66 stelt de griffie het volgende 

gespreksonderwerp voor. Woordvoerders kunnen uiteraard ook andere gespreksonderwerpen aandragen: 
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Kan de raad zich vinden in dit voorstel voor een maatregel waarmee wordt afgeweken van het gestelde in de wet en 

met het risico dat het raadsbesluit ongegrond wordt verklaard? 

  

Voorgeschiedenis 

Datum Link Onderwerp en relevante informatie 

10-11-2021 Raadsinformatiebrief Ontwikkelingen en maatregelen huishoudelijke hulp 

In deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de 

volgende drie maatregelen:  

1. Invoeren van een wachtlijst voor huishoudelijke hulp waardoor 

alleen urgente situaties nog direct doorverwezen naar de 

aanbieders.  

2. Herindiceren van lopende hoge beschikkingen  

3. Raadsvoorstel invoeren inkomenstoets bij huishoudelijke hulp Via 

een raadsvoorstel gaat het college u voorstellen om een 

inkomenstoets bij huishoudelijke hulp in te voeren.  

21-01-2021 Raadsinformatiebrief  Invoering HHM normenkader huishoudelijke hulp 

In deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over het feit 

dat vanaf 1 februari 2021 aanvragen voor huishoudelijke hulp via een 

ander normenkader zullen worden beoordeeld, omdat het huidige is 

verouderd (en huishoudelijke taken door vooral technologische 

ontwikkelingen sneller en efficiënter kunnen worden uitgevoerd), de 

kosten voor huishoudelijke hulp sterk stijgen en omdat uit onderzoek is 

gebleken dat inwoners in Woerden gemiddeld 30 minuten meer voor 

huishoudelijke hulp ontvingen dan in andere regio gemeenten.  

24-11-2020 Raadsinformatiebrief Stand van zaken huishoudelijke hulp 

In deze raadsinformatiebrief wordt de raad geïnformeerd over de 

genomen maatregelen om de stijgende kosten en wachtlijsten 

huishoudelijke hulp te beperken. 

   

regelgeving 

naam en link relevante artikelen en informatie 

Artikel 147, eerste 

lid Gemeentewet 

Gemeentelijke verordeningen worden door de raad vastgesteld voor zover de bevoegdheid 

daartoe niet bij de wet of door de raad krachtens de wet aan het college of de burgemeester is 

toegekend.. 

 

https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/D21039393-Raadsinformatiebrief-Ontwikkelingen-en-maatregelen-huishoudelijke-hulp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/D2100-6158-Raadsinformatiebrief-Invoering-HHM-normenkader-huishoudelijke-hulp.pdf
https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Stukken-van-college-aan-raad/20R-01091-Raadsinformatiebrief-Stand-van-zaken-huishoudelijke-hulp.pdf
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=147&z=2022-01-01&g=2022-01-01
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005416&titeldeel=III&hoofdstuk=IX&artikel=147&z=2022-01-01&g=2022-01-01

