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Agendapunt: 6. Perspectiefnota 2021

Onderwerp: Huishoudelijke Hulp WMO

De raad van de gemeente Druten, in vergadering bijeen op 01-07-2021,
Constaterende dat:
-

-

Onze gemeenteraad net als andere gemeenteraden meer grip wil krijgen op de
uitgaven in het Sociaal Domein, die een steeds grotere druk zetten op de
gemeentelijke begroting;
De gemeente zich al inzet om binnen de wettelijke kaders zo efficiënt en effectief
mogelijk te werken, bijvoorbeeld via preventie en samenwerking;
Goed uitvoerbare wetgeving daarbij een randvoorwaarde is;

Gehoord hebbende:
-

-

De zorgen, geuit door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), om de
structurele financiën van gemeenten op orde te krijgen richting de kabinetsformatie;
Dat de slechte financiële positie van gemeenten sterk wordt veroorzaakt door steeds
stijgende kosten door de aanzuigende werking van het abonnementstarief voor de
huishoudelijke hulp in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO);
Dat het kabinet niet voornemens is om gemeenten te compenseren voor de
aanzuigende werking van dit abonnementstarief;
Dat vrijwel alle gemeenten dit abonnementstarief een slechte maatregel vinden;

Overwegende dat:
-

-

Gemeenten op basis van de WMO verplicht zijn het abonnementstarief te hanteren;
In onze gemeente het verplichte abonnementstarief heeft geleid tot een grote
toestroom van aanvragen voor huishoudelijke hulp, juist door mensen die voldoende
draagkracht hebben om dit zelf te bekostigen;
Recent onderzoek van de VNG concludeert dat ook landelijk gezien de stijging van
de vraag naar huishoudelijke hulp afkomstig is van de hogere-inkomensgroepen.
Gemeenten op basis van de WMO geen inkomens- of vermogenstoets mogen doen;
Onze gemeente en ook andere gemeenten nu moeten bezuinigen op algemene
voorzieningen om WMO-maatwerkvoorzieningen te kunnen blijven leveren;
Het abonnementstarief op gespannen voet staat met de bedoeling van de WMO
(2015) waarin de eigen verantwoordelijkheid van inwoners sterker de nadruk kreeg;
De gemeente zich blijft inzetten voor ondersteuning aan de echt kwetsbaren;
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Roept het college van B&W op:
-

-

Het Rijk te bewegen tot verbetering van de systematiek omtrent de voorziening
huishoudelijk hulp in de WMO, door te werken met een inkomens/vermogensafhankelijke eigen bijdrage, zodat de toegang tot de WMO weer
beheersbaar wordt;
De VNG te verzoeken deze materie mede inzet te maken van de gesprekken voor de
kabinetsformatie;
Daarom deze motie door te sturen naar de fracties van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie(s) van:

Dorpslijst Puiflijk Druten-Zuid

Dorpslijst Deest

Mustafa Enkür

Ellen Thomassen

Dorpslijst Afferden

Kernachtig Druten

John Reijers

Gerard Worm

Sociaal Maas en Waal

Welzijn Druten

Diny Uitdehaag

Haci Aslan

CDA Druten

Johan Wiersma
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Aldus besloten in de openbare vergadering van 01-07-2021:
de raadsgriffier,

de voorzitter,

M.J. van IJsseldijk

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld

