
 

MOTIE art. 35 RvO      

  

De raad van de Gemeente Goirle in vergadering bijeen d.d.  20-04-2021 

Onderwerp: Huishoudelijke hulp WMO (inkoopstrategie Sociaal Domein)  

 

Constaterende dat: 
• De raad van Goirle meer grip wil krijgen op de uitgaven in het sociaal domein; 

• De uitgaven in het sociaal domein een belangrijk deel uit maken van de begroting; 

• De VNG zijn zorgen geuit heeft ten aanzien van de structurele financiële problemen van veel gemeenten; 

• Dat de VNG dat ook heeft aangegeven bij de lopende kabinetsformatie; 

• Dat de slechte financiële positie van gemeenten mede wordt veroorzaakt door de aanzuigende werking van het abonnementstarief 

voor de huishoudelijke hulp; 

• Dat het kabinet niet van plan is om de gemeenten te compenseren voor de gevolgen van de aanzuigende werking van het 

abonnementstarief; 

• Dat veel gemeenten het abonnementstarief een slechte maatregel vinden; 

• Dat vrijwel alle gemeenten een stijging zien van de kosten voor huishoudelijke hulp. 

• Meerdere gemeenten een soortgelijk verzoek richten aan VNG en Rijk. Initiatiefnemer is de gemeente Roerdalen. 

Overwegende dat: 
• Huishoudelijke hulp op dit moment is ondergebracht binnen de WMO; 

• Gemeenten verplicht zijn het abonnementstarief te hanteren; 

• Dit leidt tot een grote toestroom van aanvragen voor huishoudelijke hulp; 

• Dat onder de aanvragers een substantieel deel best zelf de kosten voor huishoudelijke hulp kan betalen.  

• Dat rapportages aangeven dat de toename van de aanvraag vooral zit onder de hogere inkomensgroepen (groei laagste inkomensgroep is 0 

%. Onder de hoogste inkomensgroepen is dat 80 %). 

• De gemeenten binnen de WMO niet de mogelijkheid hebben om een inkomens- of vermogenstoets te uit te voeren.  Daardoor komt 

iedereen, rijk of arm, in aanmerking komt voor de huishoudelijke hulp. 



Van mening zijnde dat: 
• Het gevolg van het oneigenlijk gebruik van de ondersteuningsmaatregel is dat de gemeente onnodig de belastingen moet verhogen. 

• De regeling op deze wijze oneigenlijk gebruikt wordt door aanvragers die over voldoende financiële middelen beschikken om de 

huishoudelijke hulp te betalen. 

 

Roept het college op: 
1.  De VNG te verzoeken deze kwestie op de agenda te zetten bij de kabinetsformatie.  

2.  Daar zich sterk te maken voor een afdoende oplossing voor alle gemeenten in dit dossier. 

3.  Het Rijk te bewegen tot aanpassing van de systematiek omtrent de voorziening huishoudelijke hulp in de WMO, door bijvoorbeeld een 

eenvoudige maar effectieve inkomens- en vermogenstoets in te voeren voor de WMO. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekening en naam: 

Pro Actief Goirle 

Henk Gabriëls 

 

 

 

 

 


