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Beantwoording van de vragen 

Vanuit het Rijk is een nieuw corona steunpakket aangekondigd waarin onder andere ook extra armoede middelen en 
middelen voor schuldhulpverlening zijn opgenomen. Dat zou een goed bericht kunnen zijn voor de Wmo cliënten die 
geconfronteerd zijn met stapelnota’s van het CAK en daardoor financieel in de problemen dreigen te komen. In 
tegenstelling tot de gemeente Woerden heeft FNV lokaal wel signalen ontvangen dat mensen als logisch gevolg van wat 
zij in de praktijk ervaarden inzake de Wmo (geen bijdrage april en mei op laste van de minister, minder, geen of andere 
Wmo zorg, geen CAK vervolgnota’s, extra kosten) wel degelijk in de financiële problemen geraken doordat er geen 
rekening mee gehouden is dat zij in het 3e kwartaal nog na rekeningen zouden krijgen. Het college heeft zich op het 
standpunt gesteld dat men de stapel rekeningen dient te betalen, zo is gebleken uit de beantwoording van de 
schriftelijke vragen van Progressief Woerden en de CU SGP van 8 december jongstleden. De realiteit is echter dat als 
gevolg van de systeemproblematiek bij het CAK, de geschepte verwachtingen door de minister, het uitblijven van nota’s, 
alsmede de veranderingen in de Wmo zorglevering ten gevolge van corona, bij mensen wel degelijk verwachtingen zijn 
gewekt die hen richting financiële problemen brengen. Een zeer ongewenste situatie, zeker in deze crisistijd. 

1. Bent u bereid om over de maanden januari en februari 2021 het abonnementstarief voor de Wmo kwijt te 
schelden waardoor mensen de betalingsachterstand in kunnen lopen en straks weer met een schone lei verder 
kunnen? 

Nee, inwoners zijn op de hoogte gesteld over de stapelfacturen. Wij zijn dan ook van mening dat inwoners zich goed 
hadden kunnen voorbereiden op deze factuur. Daarbij hebben wij geen signalen ontvangen dat inwoners door de 
stapelfactuur in (financiële) problemen zijn gekomen. Tot slot hebben inwoners zelf een verantwoordelijkheid om facturen 
te betalen. Aan alle Wmo-cliënten over de komende maanden januari en februari het abonnementstarief kwijtschelden 
achten wij overigens buitenproportioneel, omdat wij geen signalen hebben ontvangen dat inwoners in de (financiële) 
problemen zijn gekomen.  
   

2. Bent u bereid om middelen voor armoede/schuldhulpverlening die het Rijk heeft aangekondigd inzake de corona 
crisis proactief in te zetten voor de betreffende Wmo cliënten en derhalve alle mogelijke na narigheid zoals 
schuldenproblematiek en armoede ten gevolge van de stapelnota’s voor hen te voor komen? 

 
Nee, het college is wel bereid om zich in te zetten op specifieke signalen van inwoners die door de stapelfactuur in de 
financiële problemen zijn gekomen (mochten die zich nog bij ons melden).  
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3. Wilt u in VNG verband en anderzijds via de u daartoe geschikte kanalen richting de Tweede Kamer een signaal 
af geven dat indien kwetsbare burgers in de praktijk slachtoffer blijken te zijn van een overheidsinstantie die ICT 
systemen niet op orde heeft, het dan wellicht wel zo netjes is als de overheid de opgelopen schade voor de 
meest kwetsbaren medemensen ruiterlijk vergoed? 

 
Nee, de VNG is al met het CAK en VWS in gesprek over de gevolgen voor de Wmo-cliënten. Aangezien wij geen 
signalen hebben ontvangen van onze inwoners dat ze in de (financiële) problemen zijn gekomen zien wij nu geen 
aanleiding om proactief actie ondernemen.  
  
 
   
 
Bijlagen 

1. Schriftelijke vragen "Schone lei voor WMO cliënten" geregistreerd onder corsanummer: D/21/004216 

 



 

 

 
 
 
 
 

Schriftelijke vragen: Schone lei voor WMO-cliënten  
 
 
Vanuit het Rijk is een nieuw corona-steunpakket aangekondigd waarin onder andere ook extra armoede middelen en 
middelen voor schuldhulpverlening zijn opgenomen. Dat zou een goed bericht kunnen zijn voor de Wmo cliënten die 
geconfronteerd zijn met stapelnota’s van het CAK en daardoor financieel in de problemen dreigen te komen1.  
In tegenstelling tot de gemeente Woerden heeft FNV-lokaal wel signalen ontvangen dat mensen als logisch gevolg van 
wat zij in de praktijk ervaarden inzake de Wmo (geen bijdrage april en mei op laste van de minister, minder, geen of 
andere Wmo zorg, geen CAK-vervolgnota’s, extra kosten) wel degelijk in de financiële problemen geraken doordat er 
geen rekening mee gehouden is dat zij in het 3e kwartaal nog na-rekeningen zouden krijgen. 
 
Het college heeft zich op het standpunt gesteld dat men de stapel-rekeningen dient te betalen, zo is gebleken uit de 
beantwoording van de schriftelijke vragen van Progressief Woerden en de CU-SGP van 8 december jongstleden.  
De realiteit is echter dat als gevolg van de systeemproblematiek bij het CAK, de geschepte verwachtingen door de 
minister, het uitblijven van nota’s,  alsmede de veranderingen in de Wmo zorglevering ten gevolge van corona, bij 
mensen wel degelijk verwachtingen zijn gewekt die hen richting financiële problemen brengen.  
Een zeer ongewenste situatie, zeker in deze crisistijd.  
 
Ik heb de volgende vragen aan het college, 
 
1. Bent u bereid om over de maanden januari en februari 2021 het abonnementstarief voor de Wmo kwijt te schelden 

waardoor mensen de betalingsachterstand in kunnen lopen en straks weer met een schone lei verder kunnen? 
2. Bent u bereid om middelen voor armoede/schuldhulpverlening die het Rijk heeft aangekondigd inzake de corona-

crisis proactief in te zetten voor de betreffende Wmo cliënten en derhalve alle mogelijke na-narigheid zoals 
schuldenproblematiek en armoede ten gevolge van de stapelnota’s voor hen te voorkomen? 

3. Wilt u in VNG verband en anderzijds via de u daartoe geschikte kanalen richting de Tweede Kamer een signaal af 
geven dat indien kwetsbare burgers in de praktijk slachtoffer blijken te zijn van een overheidsinstantie die ICT 
systemen niet op orde heeft, het dan wellicht wel zo netjes is als de overheid de opgelopen schade voor de meest 
kwetsbaren medemensen ruiterlijk vergoed? 

 
 
Wilma de Mooij WeDo/LHK 

 
1 https://gemeenteraad.woerden.nl/stukken/Ingekomen-brieven/20-020771-Lokaal-FNV-Netwerk-Groene-Hart-Schulden-minima-door-stapelnota.pdf 
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