
MEMO

Aan : Raad 
Cc : RCL, Participatieraad en Lariks 
Van : College
Datum : 31 mei
Betreft : Financieel draagkrachtprincipe huishoudelijke hulp

Gemeente Leusden hanteert het financieel draagkrachtprincipe bij de toekenning van 
Huishoudelijke Hulp (Wmo). Dat betekent dat we de financiële draagkracht van mensen 
meewegen bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp. Zo voorkomen we dat inwoners die 
voldoende draagkracht hebben om een voorziening zelf te bekostigen (en dit soms ook al 
eerder zelf gedaan hebben), alsnog gebruikmaken van gemeentelijke voorzieningen. 
Het ministerie van VWS is het niet eens met dit beleid. Daarom droeg zij eerder Leusden op 
om de beleidsregels te veranderen om interbestuurlijk toezicht te voorkomen. Graag 
informeren we u over de stand van zaken over het toepassen van het draagkrachtprincipe.

Ministerie van VWS besluit toch geen interbestuurlijk toezicht in te stellen
Dit is de uitkomst van het gesprek op 20 april met de heer Van Koesveld, directeur-generaal 
Langdurige Zorg bij het ministerie van VWS. Het ministerie heeft hiervoor de volgende 
redenen gegeven:

• De recente uitspraak van de voorzieningenrechter in een zaak uit Goes bevestigt, 
volgens het ministerie, dat de Wmo-wet geen ruimte laat om een inkomens- en/of 
vermogenstoets te hanteren bij het toekennen van huishoudelijke hulp;

• bestuurlijk ingrijpen is ongebruikelijk wanneer bezwaar- en/of beroepsprocedures 
open staan;

• in overeenstemming met het coalitieakkoord werkt het ministerie samen met de VNG 
aan een voorstel voor een eigen bijdrage in de huishoudelijke hulp. Voor de zomer 
moet hierover duidelijkheid komen. 

Enkele dagen later maakte het ministerie haar standpunt ook kenbaar in een brief aan de 
Tweede Kamer (zie bijlage).

Het college houdt vast aan het financieel draagkrachtprincipe
De uitkomst van het gesprek met VWS vinden we positief en we zijn blij dat het ministerie 
werkt aan een herziening van het beleid voor een eerlijke bijdrage in de huishoudelijke hulp, 
maar zij hebben ook aangegeven dat hiervoor een wetswijziging nodig is en er dus pas in 
2025 een mogelijke oplossing komt. Wat betreft het argument van de voorzieningenrechter 
staan wij op een ander standpunt. Die uitspraak geeft geen duidelijkheid over het meewegen 
van het inkomen. De voorzieningenrechter bekijkt een zaak immers op persoonsniveau en 
doet geen uitspraak over de wet zelf. 

Onze adviescommissie doet ook geen uitspraak over een “vormfout” in de wet. Van de drie 
inwoners, die bezwaar hadden ingesteld, oordeelde ze de bezwaren gegrond. 
De vraag of het financieel draagkrachtprincipe is toegestaan binnen de wet Wmo is dus nog 
niet beantwoord. Een mogelijk verdere procesgang zal hierover wel duidelijkheid geven; er is 
inmiddels een pro-forma beroep ingesteld. Het college staat hier dan ook niet negatief 
tegenover. 
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Gemeente Leusden wil de Wmo-voorziening betaalbaar houden
Sinds april vorig jaar neemt gemeente Leusden de financiële situatie van aanvragers mee in 
de beslissing over het toekennen van huishoudelijke hulp. Daarmee houdt de gemeente de 
Wmo-voorziening voor Leusden betaalbaar. Aanleiding was de forse stijging van aanvragen 
sinds de invoering van het abonnementstarief. Toen steeg het aantal cliënten met ruim 25 
procent. 

Sinds de invoering van het financieel draagkrachtprincipe is het aantal toekenningen bijna 
gehalveerd ten opzicht van 2019. Veel aanvragers hebben begrip voor ons beleid. Zowel de 
cliëntenraad als de participatieraad vinden het belangrijk dat de voorziening naar inwoners 
gaat die de hulp het hardste nodig hebben. Daarom kunnen zij zich goed vinden in ons 
beleid. Ten slotte geven enkele zorgaanbieders aan dat het mes aan twee kanten snijdt. Er 
is namelijk een groot tekort aan personeel. Minder toestroom in de huishoudelijke hulp 
maakt het mogelijk om personeel in te zetten daar waar het het hardste nodig is.  

Bijlage: 
1. Kamerbrief over interbestuurlijk toezicht Wmo 2015


