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Onderwerp: 

Motie Wmo en WSW / participatiebudget 

Kennisnemen van: 

Onderzoek naar de haalbaarheid om huishoudelijke hulp in natura op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te leveren door personen die in aanmerking komen voor 
loondispensatie e/o een beschutte werkvorm. 

Inleiding: 

Op de raadsvergadering van 23 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Woerden een motie van 
Progressief Woerden, Christen Unie/SGP en de W D aangenomen. De aanleiding voor de motie is 
dat: 

1. de meerjarenbegroting 2012-2015 toont dat er een groot tekort zal optreden bij de Wmo; 
2. het college nog zoekende is naar effectieve oplossingen die ook in maatschappelijk opzicht op 

voldoende draagvlak zullen kunnen rekenen; 
3. een groot tekort dreigt op de huishoudelijke hulp; 
4. het college denkt aan de terugkeer van de alfahulp om de prijs van de arbeid te doen 

verlagen; 
5. ook de WSW / participatiebudget in de toekomst een groot tekort laat zien; 
6. dat nog niet duidelijk is met welke (aanvullende) maatregelen dit gat gedicht kan worden. 

De partijen vragen het college om: 
1. de optie uit te werken, samen met De Sluis, om huishoudelijke hulp (Wmo) in natura te 

leveren door personen die in aanmerking komen voor loondispensatie e/o een beschutte 
werkvorm; 

2. over de haalbaarheid hiervoor vóór 1 oktober aanstaande aan de raad te rapporteren en 
aan te geven welke inverdieneffecten er mogelijk zijn. 

Kernboodschap: 

De Wmo leent zich uitermate om integraal samen te werken met uitvoerders van regelgeving op het 
gebied van de arbeidsinschakeling, zoals de WWB, WIJ, WSW en in de toekomst de Wet werken naar 
vermogen. De gemeente werkt hierbij samen met De Sluis en we willen die samenwerking verder 
uitbouwen. 

Er is recent gesproken met De Sluis over deze motie. Hieronder informeren wij u over de stand van 
zaken: 

1. de gemeente Woerden heeft contracten met zeven aanbieders op het gebied van Hulp bij het 
huishouden (natura); 
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2. met de regio is afgesproken dat de contracten op korte termijn met één jaar worden verlengd 
tot en met uiterlijk 31 december 2012 om de voorbereiding goed te kunnen doen; 

3. tijdens de contractduur kunnen er geen nieuwe aanbieders gecontracteerd worden; 
4. wel kan een partij als onderaannemer voor een gecontracteerde aanbieder werken; 
5. De Sluis heeft op dit moment geen geschikte kandidaten om hulp bij het huishouden uit te 

voeren, de geschikte kandidaten zijn allen elders gedetacheerd; 
6. Op korte termijn zal De Sluis met één of meerdere aanbieders in gesprek gaan om te kijken of 

er op het gebied van stageplekken, opleidingen samengewerkt kan worden; 
7. Verder gaat De Sluis samen met de gemeente onderzoeken of op andere terrein van de Wmo 

nauw samengewerkt kan worden. Denk hierbij aan het opzetten en/of uitvoeren van 
collectieve voorzieningen zoals glazenwassen, strijkservice, boodschappen- of klussendienst 
teneinde een beroep op individuele Wmo-voorzieningen te verminderen; 

8. Over punt 7. zal de raad uiterlijk in januari 2012 nader geïnformeerd worden. 

Vervolg: 

Zie punten 7. en 8. 

Bijlagen: 

Geen. 

De secretaris De burgemef 

i .A. 

W. Wieringa 


