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ADVIESNOTA voor burgemeester en wethouders   Openbare besluitenlijst 
 
Zaaknummer: 51685-2021 
 
Medewerker : Milou Diks 
Team : Maatschappelijke Ontwikkeling 
Datum : 30 november 2021 
Portefeuillehouder : wethouder H. Kamphuis 

      
 
BIJLAGEN: 

 Motie Abonnementstarief Huishoudelijke Hulp (zaak: 51683-2021)  
 Brief voor de Tweede Kamer (zaak: 51683-2021 
 Brief voor het kabinet (zaak: 51683-2021)  
 Brief voor de VNG (zaak: 51683-2021) 

AFSTEMMING MET →  
- Teamleider team WIZ  
- Beleidsmedewerker team MO 

  Actief openbaar 
  Niet actief openbaar 
  Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota 

ONDERWERP 
motie abonnementstarief huishoudelijke hulp WMO 

 
BESLUIT burgemeester en wethouders 

1. In te stemmen met de brieven aan het kabinet en de Tweede Kamer en VNG omtrent het 
abonnementstarief huishoudelijke ondersteuning Wmo; 

2. De brieven voor kennisgeving aan te bieden aan de raad via de lijst van ingekomen stukken. 
 
SAMENVATTING 
De fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA dienden in de openbare raadsvergadering van 1 november 2021 
een motie in met de oproep aan het college om het kabinet en de Tweede Kamer te verzoeken bij de 
voorziening huishoudelijke hulp in de Wmo via een wetswijziging de inkomenstoets mogelijk te maken. En 
daarnaast aan te sluiten bij de gemeenten die de VNG verzoeken het abonnementstarief mede inzet te 
maken van de gesprekken voor de Kabinetsformatie. De motie werd unaniem – met 16 stemmen voor – 
aangenomen. 
 
De huishoudelijke hulp is ondergebracht binnen de Wmo en de gemeente is verplicht een 
inkomensonafhankelijk abonnementstarief te hanteren. Dit abonnementstarief heeft geleid tot een stijging 
van de kosten voor huishoudelijke hulp en een toestroom van aanvragen. De veroorzaakte stijging van de 
kosten voor huishoudelijke hulp heeft ongewenste extra bezuinigingen binnen onze gemeente tot gevolg.  
 
Om aan de motie gehoor te geven zijn drie brieven opgesteld, één voor de Tweede Kamer, één voor het 
kabinet en één voor de VNG.  
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INLEIDING 
De fracties van PvdA, VVD, D66 en CDA dienden in de openbare raadsvergadering van 1 november 2021 
een motie in met de oproep aan het college om het kabinet en de Tweede Kamer te verzoeken bij de 
voorziening huishoudelijke hulp in de Wmo via een wetswijziging de inkomenstoets mogelijk te maken. En 
daarnaast aan te sluiten bij de gemeenten die de VNG verzoeken het abonnementstarief mede inzet te 
maken van de gesprekken voor de Kabinetsformatie. De motie werd unaniem – met 16 stemmen voor – 
aangenomen. 
 
 
BEOOGD RESULTAAT 
Uitvoering geven aan de aangenomen motie en vaststellen van de brieven gericht aan het kabinet en de 
Tweede Kamer en VNG.  
 
 
KADER 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)  
 
 
ARGUMENTEN 
De huishoudelijke hulp is ondergebracht binnen de Wmo en de gemeente is verplicht een (per 2019 
gewijzigd, inkomensonafhankelijk) abonnementstarief te hanteren. Dit abonnementstarief heeft geleid tot 
een stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp en een toestroom van aanvragen. De veroorzaakte 
stijging van de kosten voor huishoudelijke hulp heeft ongewenste extra bezuinigingen binnen onze 
gemeente tot gevolg.  
 
De raad heeft op 1 november een motie aangenomen waarin wordt verzocht verzoeken in te dienen bij het 
kabinet en de Tweede Kamer en de VNG. Deze verzoeken worden gedaan middels twee brieven welke in 
concept zijn bijgevoegd bij dit collegevoorstel. Met het vaststellen en versturen van bijgevoegde brieven 
wordt gehoor gegeven aan de aangenomen motie en is deze tot uitvoer gebracht.  
 
 
DRAAGVLAK 
Bijgevoegde brieven zijn gebaseerd op de tekst van de in de raad aangenomen motie. 
 
 
DUURZAAMHEID 
n.v.t.  
 
 
RISICO’S (financieel/juridisch) 
n.v.t. 
 
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES 
n.v.t.  
 
 
AANPAK/UITVOERING 
Wanneer wordt ingestemd met bijgevoegde brieven voor het kabinet en de Tweede Kamer en de VNG 
zullen de brieven worden verzonden en  op de lijst van ingekomen en verzonden stukken voor de raad 
worden geplaatst.  
 
 


