Midwoud, 18 april 2022

Betreft: Advies Inkomenstoets Huishoudelijke Ondersteuning

Beste Mw. Willig,
Hierbij zoals gevraagd op 31 maart 2022 de opmerkingen en adviezen ten aanzien van het concept
Onderzoek Inkomenstoets Huishoudelijke Ondersteuning WMO.
We zijn het eens met de conclusie dat het onwenselijk is om de inkomenstoets op dit moment in te voeren in
de gemeente Medemblik. Handelen vanuit een regelgeving, anders dan wettelijk bepaald, steunen wij niet.
Bovendien kost het behandelen van een verwachte toename van bezwaren ook (gemeenschaps-)geld en
doet een onwenselijk beroep op de ambtelijke capaciteit van de gemeente.
Buiten dat we de conclusie onderschrijven, hebben we een aantal adviezen/opmerkingen over het gedane
onderzoek; Wat ons ten eerste opvalt in het onderzoek is dat ervan uitgegaan wordt dat het vervallen van
de inkomensafhankelijke bijdrage de reden is van de toename in aanvragen voor huishoudelijke
ondersteuning. Bij ons zijn inderdaad huishoudens bekend waarbij dat mogelijk speelt, maar er zijn ook
zeker huishoudens bij ons bekend waarbij dat totaal geen rol heeft gespeeld bij het aanvragen van hulp. De
toenemende vergrijzing en de (on) mogelijkheden om te kunnen verhuizen naar een passende woning of
snelle en passende inzet van zorg bijvoorbeeld spelen in onze ogen een minstens zo grote rol in de
toename van de aanvragen.
Wat ons ten tweede opvalt is dat het idee van een aantoonplicht een negatieve bijklank oproept. Wij vinden
het wenselijk dat de inwoners van Medemblik open tegemoet worden getreden en niet bij voorbaat als
‘profiteur’ worden bestempeld. Over het algemeen kloppen inwoners niet met die intentie bij de gemeente
aan voor hulp. Men komt niet bij de gemeente omdat men de oplossing van de hulpvragen het zelf wel kan
regelen, maar omdat ze een wegwijzer, een gids of inderdaad inzet vanuit een zorgaanbieder nodig
hebben.
Daarnaast willen wij opmerken dat wij het als onwenselijk zien om woonlasten niet mee te tellen in een
periode van een vastzittende woningmarkt. Ook kan verhuizen ten koste gaan van de zelfredzaamheid,
omdat de vertrouwde buurt, het netwerk in de buurt en de vertrouwde voorzieningen in de buurt mogelijk
wegvallen.
Mocht onze reactie nog vragen bij u oproepen, dan horen wij dat uiteraard graag!
Namens de Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Medemblik,

Met vriendelijke groet,
Judith Groot (voorzitter en wnd secretaris)

