
Verzonden: donderdag 19 januari 2023 18:44 

Aan: Griffie Oudewater <griffie @oudewater.nl> 

Onderwerp: Klacht inkomenstoets huishoudelijke ondersteuning WMO 

Geachte heer M. Bosma, 

Hierbij wil k een klacht indienen over de inkomenstoets van de WMO voor huishoudelijke hulp. Ik 

verzoek u ook om deze mail onder de aandacht te brengen bij de raadsleden. 

Vorige week vrijdag 13 januari is mijn moeder ( zebeid door een medewerkster 

van het Stadskantoor Oudewater. Twee weken eerder had ze mijn moeder ook al gebeld met het 

verzoek om haar belastinggegevens over 2021 aan te leveren. Dit om te bepalen of ze nog steeds in 

aanmerking komt voor huishoudelijke hulp wat onder de WMO valt. Deze mevrouw zei dat er eerder 

een brief zou zijn verzonden, maar mijn moeder zegt hier niets van te weten. 

(geanonimiseerd)

Afgelopen vrijdag heeft deze mevrouw mijn moeder opnieuw gebeld en gezegd dat als mijn moeder 

niet de gegevens aanlevert, de huishoudelijk hulp over 2 weken wordt stopgezet. Mijn moeder belde 

mij direct hierna ontdaan op. Ik heb deze mevrouw vervolgens gebeld om uit te zoeken wat er 

precies aan de hand is. Gesteld werd dat als mijn moeder boven een bepaalde inkomensgrens zit (op 

basis van 2021) de huishoudelijke hulp wordt stop gezet. We hebben afgesproken dat er een kopie 

van de brief naar mij zou worden gestuurd waarin dit staat uitgelegd. De inhoud van de brief heb ik 

inmiddels per mail ontvangen. 

Omdat ik de hele gang van zaken toch erg vreemd vond, dat er telefonisch wordt gevraagd naar deze 

documenten bij een vrouw van 80 jaar, heb ik het Stadskantoor zelf meerdere malen die week 

gebeld. Omdat ik eerst niet werd teruggebeld ben ik zelf in de regeling van de WMO gedoken. 

Op de site van de Rijksoverheid staat duidelijk vermeld dat gemeenten géén inkomensgrens mogen 

stellen voor hulp uit de WMO (officieel WMO 2015). Mijn moeder betaalt netjes maandelijks het 

maximale bedrag van 19 euro aan het CAK. Ik heb ook het CAK zelf gebeld, of een gemeente nu al 

een inkomenstoets mag doen wat betreft de huishoudelijke hulp. En dat mag niet. Ik weet dat de 

overheid wel bezig is met een inkomensafhankelijke regeling, maar dat dit pas op zijn vroegst in 2025 

wordt ingevoerd. 

Tevens staat er in een stuk van de gemeente Medemblik die onderzoek heeft gedaan naar een 

eventuele invoering van de inkomensgrens in 2022 het volgende: 

De WMO biedt geen ruimte voor de beoordeling van financiële mogelijkheden van de inwoner. Dit 

standpunt wordt gestaafd door jurisprudentie uit 2019 (CRVB: 2019: 772} en een uitspraak van de 

voorzieningenrechter uit 2022 (RBZWB: 2022: 904). In beide gevallen oordeelt de rechter dat het 

stellen van financiële voorwaarden als uitleg van eigen kracht volgens de wet niet mag: “De CRVB 

leidt dit af uit de geschiedenis van de totstandkoming van de Wmo 2015. De staatssecretaris van 

VWS heeft in de nota naar aanleiding van het verslag meegedeeld dat de regering van mening is dat 

maatschappelijke ondersteuning voor een ieder toegankelijk moet zijn, ongeacht de hoogte van het 

inkomen en/of vermogen”. 

Saillant detail in het onderzoek van de gemeente Medemblik is dat één van de redenen van het 

advies is om niet over te gaan op de invoering van een inkomenstoets voor huishoudelijke 

ondersteuning, omdat: Het juridisch onhoudbaar is. 

Wij als burgers dienen ons aan de wet te houden, dus hebben gemeenten dat ook te doen. Ik vind 

het werkelijk ongekend dat een dame op leeftijd met allerlei fysieke beperkingen wordt gezegd dat 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)



als ze belastinggegevens niet aanlevert (terwijl dit wettelijk niet mag), haar huishoudelijke hulp dan 

over 2 weken stopt! 

Wij willen dan ook dat de huishoudelijke hulp voor mijn moeder gewoon blijft doorlopen, zonder dat 

ze haar inkomensgegevens hoeft te laten zien. Ik verzoek u zo spoedig mogelijk contact met mij 

hierover op te nemen. 

Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groet, 

(geanonimiseerd)


