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            Participatieraad Woerden 

p/a Postbus 45 

3440 AA Woerden 

info@participatieraadwoerden.nl 
                       

Aan de beleidsadviseur sociaal domein  

Emma de Wit  en  

strategisch adviseur Suzanne van de Gein 

van de Gemeente  Woerden 

Postbus 45 

3440 AA WOERDEN     

 

 

CONCEPT  

    Woerden, 21 december 2020 

   

Betreft:   RIB WMO Huishoudelijke hulp en ontwikkelingen 

 

Beste Emma en Suzanne, 

 

Naar aanleiding van de ons toegezonden RIB WMO Huishoudelijke hulp d.d. 24 november jl., de brief 

van de VNG d.d. 23 november jl. over het abonnementstarief en de in de vergadering van de 

Participatieraad van 10 december jl. gegeven toelichting - waarvoor  dank - willen wij graag nog enige 

suggesties meegeven m.b.t. de invoering van het normenkader HHM en (de toepassing van) het WMO 

abonnementstarief.      

 

Op de eerste plaats onderstrepen wij nog eens dat, gelet op de gevolgen, de inwoners van Woerden 

met betrekking tot de invoering van het nieuwe normenkader Huishoudelijke hulp per 1 februari 2021 

duidelijk en zorgvuldig geïnformeerd moeten worden.                                                                                    

Dat wil zeggen, wat de aanleiding hiervoor is en wat in grote lijnen de wijzigingen en de gevolgen 

zijn. Maar ook dat de nieuwe regeling wat meer mogelijkheden geeft voor flexibele invulling en ruimte 

laat voor wensen van inwoners.                                                                                                                                    

Wij geven in overweging de effecten en consequenties van toepassing van het abonnementstarief in de 

achterliggende twee jaar nadrukkelijk in deze informatie te betrekken.                                                                                        

Daarnaast is het van belang de inwoners van Woerden die al een indicatie hebben tot na 1 februari 

2021 en/of in aanmerking komen voor herindicatie te informeren over de voorgestelde 

overgangsregeling.      

   

Het abonnementstarief heeft in de achterliggende twee jaar geleid tot een grote aanzuigende werking 

en stijging van de kosten. Juist ook vanwege het relatief lage abonnementstarief is het aantrekkelijk, 

ook voor inwoners die het eigenlijk zelf kunnen financieren om WMO Huishoudelijke hulp aan te 

vragen i.p.v. zelf de huishoudelijke hulp te regelen.                                                                       
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Dit heeft uiteraard gevolgen voor (ook) inwoners die hulp nodig hebben, maar niet in de omstandigheid 

zijn om die hulp zelf te financieren en te regelen en/of vanwege het grote aantal aanvragen langer 

moeten wachten op hulp.                                                                                                     

Het is om die reden dat, hoewel het bij voorbaat afwijzen van een aanvraag voor huishoudelijke hulp 

alleen op grond van inkomen niet mogelijk is, wij evenals de VNG, voorstellen het inkomen c.q. de 

financiële draagkracht  van de aanvrager/client nadrukkelijk te betrekken in het indicatiegesprek. 

Én in dit gesprek tevens de mogelijkheden en beschikbaarheid van huishoudelijke hulp op de markt 

onder de aandacht te brengen.                                                                                                                                    

Wellicht dat hiermee aanvragen van mensen die het zelf kunnen regelen en financieren worden 

afgehouden ten faveure van (meer kwetsbare) inwoners die dat niet kunnen.  

 

Vertrouwend met deze reactie van dienst te zijn. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Rob Kotvis, Voorzitter 

 

Rob Kotvis,  

Voorzitter Participatieraad gemeente Woerden, 

 


