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Beantwoording rondvragen 
19R.00110 
 
 
 

Van  : Wethouder W.J.P. Kok 

Portefeuille(s) : Wmo 

Datum  : 05-02-2019 

Contactpersoon : E. de Wit 

Tel.nr. : 8400 

E-mailadres : wit.e@woerden.nl 

 

Onderwerp: Beantwoording rondvragen over RIB Invoering abonnementstarief en stijgende 
tarieven hulp bij het huishouden 
 

Deze rondvragen zijn gesteld door de fractie van VVD/D66-fractie tijdens de vergadering van het 
forum Samenleving  van 28 januari 2019. 

 wit.e@woerden.nl

In de vergadering is afgesproken om deze vragen schriftelijk te beantwoorden. 

Beantwoording van de vragen: 
 
Vragen 

1. Invoering abonnementstarief (vragen zien enkel op het deel verlies in eigen bijdrage WMO en niet op 
aanzuigende werking):  
a. Is de compensatie voor de invoering van het abonnementstarief reeds opgenomen in de begroting? 
Hoeveel betrof deze compensatie?  

b. Met welk verlies in eigen bijdrage WMO is rekening gehouden in de gemeentebegroting en waar is deze 
in de begroting opgenomen?  

c. Wat is het geprognotiseerde verlies in eigen bijdrage WMO volgens de WMO-monitor van het CAK? 
  
2. Stijgende tarieven huishoudelijke hulp:  
a. Volgens de begroting is het tarief in 2019 (en verder) met €60.000 verhoogd en niet met €45.000 zoals in 
de RIB staat. Wat is het juiste bedrag?  

b. Er wordt gesteld dat het niet nodig is om de inwoners te informeren omdat er voor hen financieel niets 
veranderd. Echter, dergelijke stijgende tarieven hebben invloed op de gemeentelijke begroting en raakt dus 
alle inwoners. Tevens zou het verhogen van kostenbewustzijn een positief effect kunnen hebben. Hoe staat 
u tegenover dit standpunt?  
 
Antwoorden 

1. Invoering abonnementstarief: 
a. Het rijk compenseert de daling van de eigen bijdrage via de algemene uitkering. De omvang van deze 
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compensatie is op macroniveau circa 143 miljoen. De schatting is dat dit voor Oudewater rond de € 
80.000,- zal zijn. 
b. Er is rekening gehouden met een verlies van € 80.000,- De geraamde inkomsten eigen bijdrage HH voor 
de gemeente Oudewater zijn in 2018: €160.000,- en in 2019: € 80.000. 
c. € 63.000,- 
 
2. Stijgende tarieven huishoudelijke hulp:  
a. Excuses dit moet inderdaad € 60.000,- zijn. € 45.000,- was gebaseerd op een eerdere schatting. In de 
aanbiedingsbrief programmabegroting Oudewater blz. 8 staat de verhoging van € 60.000,- vermeld. 
b. We hebben de bewoners niet geïnformeerd omdat er voor hen niets veranderd. Het is op zich goed 
wanneer mensen zich realiseren dat voor niks slechts de zon opgaat maar het college ziet geen reden om 
in dit specifieke geval apart op het (gestegen) uurtarief te wijzen.  

 

 

 

Bijlagen: 
 

n.v.t. 

 

 
 
 
 
 
W.J.P. Kok  
wethouder 
 
 

 


