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Onderwerp: Huishoudelijke ondersteuning 
 

 
De raad, in vergadering bijeen op 15 december 2020; 

constaterende dat: 

- huishoudelijke ondersteuning een voorziening is die onder de reikwijdte van de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015 valt; 

- per 1 januari 2020 het abonnementstarief is ingevoerd: een vast tarief voor de eigen bijdrage aan 

Wmo-voorzieningen;  

- gemeenten niet de mogelijkheid hebben om een inkomens- of vermogenstoets te doen op de 

verstrekking van een Wmo-voorziening;  

- een ieder, rijk of arm, gebruik kan maken van het abonnementstarief met het oog op 

huishoudelijke ondersteuning; 

overwegende dat:  

- de kosten binnen het sociaal domein zwaar op de gemeentelijke begroting rusten; 

- de Wmo 2015 tot doel heeft de zelfredzaamheid te bevorderen; 

- onder zelfredzaamheid het voeren van een gestructureerd huishouden wordt verstaan; 

- inwoners primair verantwoordelijk zijn voor de eigen huishouding; 

- er situaties zijn waar door beperkingen in de zelfredzaamheid geen gestructureerd huishouden 

kan worden gevoerd; 

- huishoudelijke ondersteuning de zorgplicht van de overheid moet zijn voor de meest kwetsbare 

inwoners met een beperking in de zelfredzaamheid die ondersteuning niet kunnen bekostigen; 

- we deze doelgroep kunnen ondersteunen door een beroep op (bijzondere) bijstand te doen; 

 draagt het college op:  

- de overige Twentse gemeenten uit te nodigen om samen in gesprek te gaan met het Rijk met als 

doel:  

a. huishoudelijke ondersteuning uit het takenpakket van de Wmo te halen;  

b. landelijk de hiermee gepaard gaande financiële budgetten over te hevelen van de Wmo naar 

de bijzondere bijstand;  



 

 

c. tussen het Rijk en de gemeenten nadere afspraken te maken over de wijze waarop 

huishoudelijke ondersteuning geborgd wordt in het kader van verstrekkingenbeleid bijzondere 

bijstand; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
  
 
Ondertekening en naam: 
PvdA,   Gemeentebelangen VVD, Dorpen Centraal, CDA, 
 
 
 
H. Wessels  N.A. Haarman   A.H.B. Plegt  L.P. Stamsnieder 
 
Motie:korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek 
wordt uitgesproken 
Wijze van indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden 
schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend (art. 34 Reglement van orde). 
 
 
 


