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Onderwerp : Motie vreemd aan de orde van de dag : Huishoudelijke hulp WMO
De raad van de gemeente Roerdalen in vergadering bijeen op donderdag 18 maart 2021 ,
Vaststellende dat :
• gemeenteraden meer grip willen krijgen op uitgaven in het sociaal domein ;de uitgaven in het sociaal domein een belangrijk onderdeel uitmaken van de begroting van gemeenten .
Gehoord hebbende :

de zorgen , geuit door de VNG , om de structurele financiën van gemeenten op orde te krijgen richtingkabinetsformatie :dat de slechte financiële positie van gemeenten mede wordt veroorzaakt door de aanzuigende werking van hetabonnementstarief voor de huishoudelijke hulp ;dat het kabinet niet van plan is om gemeenten te compenseren voor de aanzuigende werking van hetabonnementstarief:dat vrijwel alle gemeenten het abonnementstarief een slechte maatregel vinden ;dat vrijwel alle gemeenten een stijging zien van de kosten voor huishoudelijke hulp .
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Overwegende dat :
• huishoudelijke hulp op dit moment is ondergebracht binnen de WMO ;gemeenten verplicht zijn het abonnementstarief te hanteren ;dat dit verplicht abonnementstarief heeft geleid tot een grote toestroom van aanvragen voor huishoudelijkehulp , door mensen die dit in financieel opzicht zelf zouden kunnen bekostigen ;de recente monitorrapportage abonnementstarief Wmo een sterke groei laat zien in hogere inkomensgroepen .Bij de laagste inkomensgroep is de groei in vraag ongeveer 0 % , bij de hoogste inkomensgroepen loopt dit op totbijna 80 % ;

gemeenten binnen de WMO niet de mogelijkheid hebben om een inkomens- of vermogenstoets te doen op deondersteuningsmaatregelen die worden toegekend in het kader van de WMO, of iemand in de bijstand zit of eenhalf miljoen op de bank heeft staan , iedereen komt voor huishoudelijke hulp in aanmerking ;het moeilijk te verkroppen is dat de gemeentelijke belastingtarieven extra moeten worden verhoogd ter dekkingvan deze (onnodige) uitgaven binnen de WMO .
Roept het college op :1. het Rijk te bewegen tot verbetering van de systematiek omtrent de voorziening huishoudelijke hulp in de WMO,bijv . door de implementatie van een eenvoudige doch effectieve inkomens- en vermogenstoets ;2. De VNG te verzoeken deze materie mede inzet te maken van de gesprekken voor de



Verzoekt de griffie:Een afschrift van deze motie te delen met de gemeenteraden in Nederland met het verzoek deze motie dan wel eenmotie van gelijke strekking aan te nemen .
en gaat over tot de orde van de dag .
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