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Geacht College, 

De Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Schagen heeft uw verzoek d.d. 10-11-2022 voor advies 

aangaande de aanpassing van de integrale verordening Sociaal Domein gemeente Schagen 2022 versie 3 

in behandeling genomen. 

Uitgaande van uw vraagstelling (vraag 1) willen wij het college vanuit het perspectief van de inwoners het 
volgende meegeven: 
Laat de kloof tussen de gemeente en de burgers niet groter worden. De burger is het vertrouwen in de 
overheid kwijt. We willen samen bouwen aan vertrouwen. Een verkeerde inschatting van de overheid mag 
niet afgewenteld worden op de burger.  Een bestuursorgaan heeft, bij het maken van beleid en het nemen 
van besluiten, o.a. te maken met Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur, zoals rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid. Rechtszekerheid betekent dat de burger op bestaand overheidsbeleid mag vertrouwen. 
Door nu tussentijds - in het zicht van een nieuwe WMO in 2025 - een aanpassing in het beleid m.b.t. Hulp 
bij het Huishouden in te voeren, wordt dit beginsel geschonden. Bovendien is het feit dat alléén deze 
specifieke WMO-voorziening tussentijds gewijzigd zou moeten worden, in strijd met het anti-discriminatie 
beginsel in zowel de huidige WMO 2015, als ook in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met 
een handicap.  
 
We verwijzen in dezen ook naar de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep met kenmerk 

ECLI:NL:CRVB:2019:772. In deze zaak overwoog de Centrale Raad dat uit de geschiedenis van de 

totstandkoming van de WMO 2015 blijkt dat de regering van mening is dat maatschappelijke ondersteuning 

voor eenieder toegankelijk moet zijn, ongeacht de hoogte van het inkomen en/of vermogen. Het is van belang 

dat ook financieel daadkrachtige cliënten een beroep kunnen doen op maatschappelijke ondersteuning, 

bijvoorbeeld als zij niet in staat zijn maatschappelijke ondersteuning te (doen) organiseren, maar deze wel 

kunnen betalen. De gemeente kan de financiële mogelijkheden van een cliënt op grond van dit wetsvoorstel 

wel betrekken door een eigen bijdrage te vragen binnen de grenzen die door de regering worden bepaald in 

een algemene maatregel van bestuur (Kamerstukken II, 2013/14, 33 841, nr. 34, p. 24). Tenslotte volgt uit 

de memorie van toelichting dat een gemeente de aanvraag van een cliënt die een voorziening zelf, zonder 

tussenkomst van de gemeente, zou kunnen bekostigen gelet op de hoogte van het inkomen en vermogen 

in relatie tot de eigen bijdrage, niet op die grond mag afwijzen.  

  



Op uw tweede vraag, of de adviesraad zich kan vinden in de gevraagde besluiten van het concept-
raadsvoorstel, geven wij de volgende reactie: 
 
Zoals u onder het stukje Maatschappelijk Draagvlak al aangeeft is inderdaad de Adviesraad Sociaal Domein 
vanaf de uitnodiging voor de informatieavond van 11 mei 2022 betrokken bij het moreel appèl in de WMO. 
We hebben niet alleen het moreel appèl maar ook de ontwikkeling voor het tot stand komen van de nieuwe 
WMO wet in 2025 nauwgezet gevolgd. Hierbij willen we graag aantekenen dat we zowel op 11 mei als op 
18 oktober onze bezorgdheid kenbaar hebben gemaakt. 
 
We hebben een aantal brieven bij u onder de aandacht gebracht, zoals de maartbrief van de minister, de 

brief herijking gemeentefonds, de ledenbrief VNG van 28 september en de uitnodiging najaars-ALV van de 

VNG. Hierin zien wij dat, gedurende dit jaar, deze nieuwe wet vorm krijgt en dat er in goed overleg structurele 

oplossingen en invullingen gevonden worden. Er worden fouten betreffend het abonnementstarief hersteld 

maar er worden ook fondsen ingericht waarvan de gemeenten in de komende tijd, voorafgaand aan 2025, 

gebruik kunnen maken. We kunnen begrijpen dat de opgelopen tekorten in het verleden hebben geleid tot 

het willen terugdringen van de toeloop in de WMO. Echter uit de eerdergenoemde brieven maken wij op dat 

er toezeggingen zijn dat geen enkele gemeente, tot de invoering van de nieuwe WMO wet, door het uitvoeren 

van de huidige wet financieel tekort zal komen.  Deze toezegging zien wij inderdaad, uit wat we erover 

hebben kunnen lezen, ingevuld worden ook al zijn de besprekingen nog niet afgerond. De tekorten, die de 

afgelopen jaren zijn ontstaan door het uitvoeren van de WMO wet worden nu en in de komende jaren 

gecompenseerd.  Ook de eventuele tekorten na de invoering van de nieuwe WMO wet zullen worden 

gecompenseerd. Gemonitord zal worden of deze compensatie voldoende is en eventueel moet worden 

bijgesteld. De VNG stelt voor om op 2 december het IZA samen met het GALA te ondertekenen. Door 

ondertekening zal de gemeente de nodige financiële armslag kunnen krijgen. Ook zijn er daarnaast, voor de 

overgangsfase 2023-2026, nog eenvoudig middelen aan te vragen uit het SPUK. Dit alles is of gaat tot stand 

komen nadat uw moreel appèl op 9 november 2021 geschreven is.  

Wij zien de toekomst wat rooskleuriger in dan door u beschreven in de argumentatie. De door u beoogde 

aanpassing die tot doel heeft de indicatie voor huishoudelijke hulp terug te brengen naar het systeem van 

2018 baart ons grote zorgen. Wij vrezen dat de huidige marktsituatie voor de huishoudelijke hulp heel anders 

is dan in 2018. 

Na de invoering van het abonnementstarief zijn er veel welgestelde inwoners met zelf betaalde 

huishoudelijke hulpen overgestapt op de WMO vanwege het abonnementstarief. Hun huishoudelijke hulpen 

gingen massaal aan de slag bij professionele hulpaanbieders. Echter ook hulpen van minder gefortuneerde 

particulieren stapten over. Ook deze particuliere hulpvragers moesten dus op zoek. Iedereen vist nu uit 

dezelfde vijver. Omdat de professionele aanbieders voor hulp een indicatie van de gemeente eisen is mede 

hierdoor ook een toeloop voor een WMO-indicatie ontstaan. In de huidige markt zijn er bijna geen particuliere 

huishoudelijke hulpen meer te vinden. Het systeem zoals u nu beoogt, stelt: ‘Uw inkomen is te hoog en om 

die reden krijgt u geen huishoudelijke hulp vanuit de WMO’. Men moet dus zelf weer op zoekgaan, maar er 

is geen particuliere huishoudelijke hulp te vinden en een professionele aanbieder eist een indicatie van de 

gemeente voordat men hulp wil aanbieden. De aanvrager staat dus met zijn rug tegen de muur, kan geen 

kant op.  

U geeft aan de weg van de gemeenten Krimpen aan de IJsel en Leusden te willen volgen. De handelswijze 
van deze gemeenten wordt, ook al is het onwettig, momenteel door Staatsecretaris van Ooijen gedoogd. 
Volgens zijn schrijven aan de Tweede Kamer is dit omdat hij de situatie niet wil laten escaleren door de 
gemeenten te dwingen ermee te stoppen. Het pad tot aan de nieuwe WMO wet is immers beperkt en loopt 
dood. Met de invoering van de nieuwe WMO wet 2025 dienen deze gemeenten zich toch aan deze wet te 
conformeren.  
Ook loopt er nog een beroepszaak van de gemeente Goes bij de rechtbank Zeeland-West Brabant. Deze 
rechtbank heeft het bezwaar van een inwoner tegen de toegepaste inkomenstoets van de gemeente Goes 
toegewezen. Van Ooijen wil geen inmenging van het Rijk in deze beroepszaak en wacht het rustig af. De 
gemeente Goes is inmiddels met de toets gestopt maar heeft wel behoorlijke reputatieschade opgelopen.  
 
Wanneer onze gemeente toch deze kortdurende weg inslaat, dan ontstaat weer de situatie waar vervuiling, 

verpaupering en vereenzaming van een bepaalde groep inwoners om de hoek komt kijken. Door o.a. deze 

situaties heeft men in het verleden het abonnementstarief in het leven geroepen. Dit is te lezen in diverse 

rapporten o.a. commissie Smit, Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid Sociaal Domein. Wij vinden 

dat we dit moeten voorkomen. 



Indien onverhoopt en volgens ons ongewenst, alsnog gekozen wordt om de toets toe te passen, zou er naast 

de maximum inkomensgrens, een verdeelsleutel toegevoegd moeten worden. Hierin zou aangegeven 

moeten worden hoeveel men naar rato men de grens overschrijdt, moet bijbetalen.  

Als 200% van het brutominimumloon als inkomen wordt aangehouden, zullen velen die juist de hulp zo nodig 
hebben afvallen. De grote groep middeninkomens, die het momenteel al zwaar heeft, wordt dan wel heel 
onredelijk benadeeld. Deze mensen hebben nu al te maken met een stapeling van kosten en verzinnen van 
alles om deze zo laag mogelijk te houden. Met een chronische beperking of ziekte is er echter aan een 
stapeling van o.a. zorgkosten niet te ontkomen.  
Tevens dient er een indicatie afgegeven te worden, want deze wordt door de zorgaanbieders vereist. De 
ontstane marktsituatie voor huishoudelijke hulp die ontstaan is door de invoering van het abonnementstarief 
is onomkeerbaar. Gelukkig hebben we kunnen lezen dat er in de nieuwe WMO wet wat betreft de 
huishoudelijke hulp een rekenmodule zal worden toegepast. Ook wordt er melding gemaakt dat het Rijk de 
gemeenten gaat dwingen om toezicht te houden op o.a. de kosten van de zorg/hulpaanbieders omdat hier 
veel geld te besparen is. Dit lijkt ons een goede zaak. 
 
De ASD maakt zich grote zorgen omtrent de toekomstige toekenning van middelen WMO-gelden door het 

Rijk (na het invoeren van de nieuwe WMO wet). In een de VNG-brief schrijft men dat voor het toekennen 

van de WMO gelden er gekeken gaat worden naar de effectiviteit en de bewezen kosten. Dat betekent dat 

de kosten voor de WMO tussen nu en de invoering van de nieuwe WMO wet, gelden als maatstaf, oftewel: 

hoe lager de bewezen kosten op dit moment zijn, hoe minder de toezegging van toekomstige middelen. Wij 

hopen dat de gemeente zich zal realiseren dat men, door nu te bezuinigen, zichzelf straks in 2025 te kort 

zal doen. (In de volksmond noemt men dit: oppassen dat je jezelf niet in de voet schiet.) 

Uit bovenstaande zult u begrijpen dat wij op vraag twee moeten antwoorden ons niet te kunnen vinden in de 

gevraagde besluiten van het concept- raadsvoorstel. 

Hoewel we weten dat dit beoogde raadsvoorstel in uw Coalitieakkoord staat willen we u toch adviseren om 

de door u geraamde kosten en de benodigde energie te investeren in de voorbereiding voor het uitvoeren 

van de nieuwe WMO wet 2025. Misschien is er een mogelijkheid om dit met omliggende gemeenten te 

verkennen en te organiseren. 

 

Met vriendelijke groet, namens de Adviesraad Sociaal Domein Schagen, 

 

 

Peter Sleutelberg 

-voorzitter- 

 

 

 

 

 

 

Uitleg gebruikte afkortingen: 
IZA = Integraal Zorg Akkoord 
GALA= Gezond & Actief Leven Akkoord 
SPUK=Specifieke UitKering (tijdelijke fonds voor overbrugging van de overgangsfase 2023-2026) 


