
  

  
Motie  
 
Onderwerp: Zelfredzaamheid WMO 
 
De raad van de gemeente Oudewater, in vergadering bijeen d.d. 11 november 2021 
 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, 
 
Constaterende dat:  

- Sinds 1 januari 2020 een vast tarief geldt voor de eigen bijdrage aan WMO-
voorzieningen, het zogenaamde abonnementstarief. 

- Sindsdien betalen alle huishoudens, onafhankelijk van hun inkomen en vermogen, 
per maand €19,- voor WMO-voorzieningen (onafhankelijk van het aantal WMO-
voorzieningen en uren dat daarvan gebruik wordt gemaakt). 

- Mede deze verlaging resulteert in een stijging van het aantal personen in Oudewater 
dat een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp ontvangt, van 195 in 2018 naar 
265 in 2020 (zie tabel en grafiek*).  
 

 
             * voor 2019 zijn er geen gegevens van Oudewater bekend bij het CBS/Statline  
 

- Deze stijging in Oudewater met name bij de hoogste inkomens voorkomt. (zie tabel 
en grafiek) 



 
- Onder andere de partijen CDA, D66, ChristenUnie en PvdA in hun 

verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2021 hebben opgenomen dat zij het 
abonnementstarief willen afschaffen.   

- De gemeente Oudewater sinds de invoering van het abonnementstarief totaal 
€260.000 extra uitgaven heeft aan de WMO.  

- De gemeente niet is gecompenseerd voor deze hogere kosten.  
- Diverse gemeenten zoals Krimpen aan de Ijssel en Leusden tegenwoordig een 

financiele zelfredzaamheid meewegen bij de toekenning van een 
maatwerkvoorziening huishoudelijk hulp wordt verstrekt  
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/gemeenten-negeren-eis-
minister-de-jonge.18439085.lynkx  

- Buurgemeente Krimpenerwaard per 1 januari 2022 eveneens financiële 
zelfredzaamheid gaan meewegen.   

- De VNG de gemeenten die zelfredzaamheid meewegen ondersteunt.   
 

Overwegende dat:  
- Ons zorgstelsel is gestoeld op het solidariteitsbeginsel, waarbij de sterkste schouders 

de zwaarste lasten dragen.  
- De solidariteit door invoering van het abonnementstarief onder druk staat.  
- Het abonnementstarief een ‘schoonmaaksubsidie’ voor de rijken is geworden 
- De hogere kosten voor de WMO ten kosten gaat van andere belangrijke elementen 

in het sociaal domein, zoals de transformatie, bevorderen van gezondheid en 
ondersteuning.  

- De raad meer grip wil krijgen op de uitgaven in het Sociaal domein. 
- Het toegenomen aantal voorzieningen de druk verder verhoogt op zorgaanbieders 

met daarbij een reëel risico op wachtlijsten voor mensen met een kleine beurs.  
 

 
Verzoekt het college:  

- De eerste Raadsvergadering van 2022 een raadsvoorstel voor te leggen voor het 
aanpassen van de verordening WMO met daarin opgenomen het zo snel als 
redelijkerwijs mogelijk meenemen van financiële zelfredzaamheid bij de behandeling 
van aanvragen voor huishoudelijke hulp; 

- Daarbij de solidariteit te verbeteren en de zelfredzaamheid naar redelijkheid toe te 
passen; 

- De participatieraad te betrekken bij dit proces; 



- Samen met andere gemeenten en de VNG in gesprek te gaan met het Rijk en de 
Tweede Kamer, met als doel compensatie te krijgen voor de periode dat er geen 
inkomenstoets mogelijk was. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
Ondertekening en naam: 
 
R.A.W.M. Gabriëls 
Fractie VVDenD66  
 

K. de Bruijn. 
Fractie CDA 
 

R.A. van den Hoogen 
Fractie Onafhankelijken 

J.V. Bos 
Fractie ChristenUnie-SGP 

  
 

 
Deze motie is: aangenomen / verworpen  in de vergadering van 11 november 2021. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 
 
       …………………………… …………………………… 
 
       …………………………… ……………………………  
        
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
mr. A. van der Lugt                         drs D.C. de Vries 
  

  
 


