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Graag brengen we u nu al, vooruitlopend op de komende RIB (in maart) waarin we dit besluit 
verder toelichten, op de hoogte van bijgaand besluit. Wij vinden het prettig om u hier per 
ommegaande van op de hoogte te stellen zodat u dit niet hoeft te vernemen via de media.  
 
Inhoud 
Met dit besluit geven we Lariks de opdracht om het eigen (draag)kracht en 
zelfredzaamheidscriterium uit de verordening en beleidsregels Wmo verscherpt toe te 
passen. 
 
Inwoners die voldoende draagkracht hebben om een voorziening zelf te bekostigen (en dit 
soms ook al eerder zelf gedaan hebben) maken namelijk alsnog gebruik van gemeentelijke 
voorzieningen. Om verdringing te voorkomen en zodoende de zorg en hulp continuïteit aan 
onze inwoners te kunnen blijven borgen, zoals het Rijk en de raad ons hebben opgedragen, 
zal het college vanaf april, bij een aanvraag voor huishoudelijke hulp, het eigen draagkracht 
criterium verscherpt toepassen. Dat doen we door de financiële draagkracht mee te laten 
wegen en te vragen om, in redelijkheid, eigen verantwoordelijkheid te nemen. Daarmee 
zullen uiteindelijk minder aanvragen voor hulp bij het huishouden worden toegekend 
waardoor deze ondersteuning beschikbaar blijft voor mensen die dit zo hard nodig hebben. 
 
Deze toepassing is nodig vanuit solidariteit bij het verdelen van schaarste; alleen door 
mensen dringend aan te spreken om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen kunnen we er 
voor zorgen dat deze ondersteuning beschikbaar blijft. Het gaat hier dus om het strikter 
toepassen van het bestaande beleid, welke is vastgesteld door de gemeenteraad. De manier 
van toepassen is in lijn met de oproep en voorgestelde maatregelen van onze 
koepelorganisatie de VNG om meer recht te doen aan de financiële zelfredzaamheid van 
mensen, wordt bovendien geadviseerd door onze adviesraden en het gaat gepaard met een 
zorgvuldig onderzoek en motivering. 
 


