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Motie - Steun voor overleg tussen gemeenten en Rijk over het over het oplossen van knelpunten in de 
Wmo voor huishoudelijke hulp 
 
De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 24 februari 2022, gehoord de beraadslaging 
over het raadsvoorstel inzake ‘Financieel draagkracht huishoudelijke hulp’, 
 
constaterende dat: 
1. de Wmo bepaalt dat maatschappelijke ondersteuning voor iedereen toegankelijk moet zijn, 

ongeacht inkomensniveau; 
2. de vergoeding van het Rijk onvoldoende is voor de bij de gemeenten neergelegde Wmo-taak om te 

voorzien in huishoudelijke hulp; 
3. het grote beroep op de Wmo-bekostiging voor huishoudelijke hulp enerzijds leidt tot financiële 

problematiek bij gemeenten en anderzijds tot een arbeidstekort bij de uitvoerende instellingen; 
4. de VNG in overleg is met het Rijk om voor het toekennen van huishoudelijk hulp een inkomenstoets 

in te voeren; 
5. de VNG gemeenten oproept tot steun en actie voor dit overleg, 
 
overwegende dat: 
1. een oplossing voor de knelpunten bij huishoudelijke hulp in de Wmo nodig is; 
2. de huishoudelijke hulp terecht moet komen daar waar die het hardst nodig is; 
3. een inkomensgrens dit kan bewerkstelligen, maar op dit moment (nog) in strijd is met de Wmo, 
 
spreekt uit: 
1. dat de inkomensgrens voor ondersteuning uit de Wmo kan bijdragen aan oplossing voor knelpunten 

bij Wmo-dienstverlening voor huishoudelijke hulp en;  
2. dat de VNG volwaardig in dit standpunt gesteund moet worden door gemeente Woerden, 
 
verzoekt het college: 
de VNG te steunen in het overleg met het Rijk om te komen tot een oplossing voor de knelpunten in de 
Wmo-dienstverlening door de gemeenten. 
 
En gaat over tot de orde van de dag, 
 
Hendrie van Assem, Inwonersbelangen 
Lia Arentshorst, LijstvanderDoes 
Coby Franken, Progressief Woerden 
Birgitte van Hoesel, D66 
 
 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
openbare vergadering, gehouden op 24 februari 2022 

 
De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas 

 
De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 


