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Ons kenmerk: PR 2021/007 Woerden, 30 december 2021 

Betreft:  Inkomenstoets huishoudelijke hulp 

Geacht College, geachte leden van de gemeenteraad, 

Naar aanleiding van het voorstel tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 

van de gemeente Woerden, in onze vergadering van 15 december jl. toegelicht, en uw verzoek om 

advies delen wij u het volgende mede. 

Eind vorig jaar heeft u ons middels een raadsinformatiebrief d.d. 24 november 2020 geïnformeerd en 

om advies gevraagd over maatregelen om de stijgende kosten en de wachtlijsten huishoudelijke hulp 

te beperken. Deze maatregelen betroffen vooral de invoering van een nieuw normenkader. 

Met onze brief van 21 december 2020 adviseerden wij u de inwoners van de gemeente Woerden  

zorgvuldig te informeren over de aanleiding, de wijzigingen en gevolgen van invoering van het nieuwe 

normenkader. Maar adviseerden wij u vooral, vanwege de aanzuigende werking van het 

abonnementstarief in de huishoudelijke hulp, het inkomen c.q. de financiële draagkracht van de 

aanvrager nadrukkelijk te betrekken in het indicatiegesprek.  

Per 1 februari van dit jaar zijn de nieuwe beleidsregels ingevoerd waarbij nieuwe indicaties en 

herindicaties worden beoordeeld via het HHM normenkader en is vanaf die tijd “slechts” een moreel 

appél gedaan op inwoners die een aanvraag doen en hen gevraagd naar mogelijkheden die zij hebben 

om huishoudelijke hulp zelf te organiseren. 

Inmiddels kan worden vastgesteld dat deze maatregelen weinig of geen effect hebben gehad. 

Weliswaar heeft de invoering van het nieuwe normenkader HHM geleid tot beperking/verschraling 

van de hulp, de kosten en de aanvragen huishoudelijke hulp stijgen daarentegen fors. In drie jaar tijd 

met zo,n 45%. Het rijk biedt voor de gestegen kosten onvoldoende compensatie.  

Die stijging van kosten komt voornamelijk voor rekening van het lage abonnementstarief in de WMO. 

Het abonnementstarief maakt het voor inwoners die hulp ook zelf kunnen financieren aantrekkelijk 

om WMO huishoudelijke hulp aan te vragen.  
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Daar komt bij dat de aanbieders in onze regio door krapte op de arbeidsmarkt (te) weinig personeel 

hebben en inwoners op een wachtlijst komen of (nog) langer op een wachtlijst staan.  

Hoewel de WMO nadrukkelijk is bedoeld om mensen te ondersteunen die niet zelfredzaam zijn kan 

worden vastgesteld dat met name de aanzuigende werking van het (lage) abonnementstarief op 

midden- en hogere inkomens ertoe heeft geleid dat inwoners in een meer kwetsbare positie geen hulp 

krijgen en/of (langer) op een wachtlijst komen te staan 

Wij vinden het niet acceptabel dat om die reden inwoners van de gemeente Woerden die het niet breed 

hebben, dus de meer kwetsbare inwoners, geen of later hulp en ondersteuning krijgen.  

Zorg en ondersteuning vanuit de WMO moet vooral worden ingezet voor inwoners die dat ook echt 

nodig hebben. 

Evenals een aantal andere gemeenten en in navolging van de oproep van het VNG, gaat u de raad van 

de gemeente Woerden voorstellen om een inkomenstoets bij huishoudelijke hulp in te voeren.  

En vraagt u ons om advies. 

Een, zoals u zelf aangeeft een omstreden maatregel. Kort samengevat, naar het oordeel van de Minister 

is een dergelijke inkomenstoets in strijd met de wet, de VNG meent dat hiermee de grenzen van de 

wet worden opgezocht. 

Wij hebben er begrip voor dat de gemeente Woerden met een dergelijk voorstel komt. Zoals verwoord 

in de toelichting bij het voorstel kan en wil de gemeente niet langer verantwoordelijk zijn voor de 

stijgende kosten in de huishoudelijke hulp die bijdragen aan tekorten in het sociaal domein.   

En dat inwoners van de gemeente Woerden die het al niet breed hebben en kwetsbaar zijn en die hulp 

en ondersteuning nodig hebben, die hulp niet of pas later krijgen. 

Echter, van een adviesorgaan van de gemeente, i.c. de Participatieraad Woerden mag u niet verwachten 

dat wij u zullen adviseren tegen de wet in te gaan. Hoezeer wij ook de achterliggende motieven 

onderschrijven. 

Het is aan college en de raad om hierin een besluit te nemen. 

Hoogachtend en met vriendelijke groet, 

Rob Kotvis 

Voorzitter Participatieraad gemeente Woerden 


