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De raad van de gemeente Schagen 
In vergadering bijeen op 20 december 2022

Constaterende dat:

iedereen in Schagen een beroep kan doen op huishoudelijke hulp binnen de Wmo
voor C 19 per maand, ook wie financieel zelfredzaam is;
er in toenemende mate gebruik wordt gemaakt van deze regeling;
de gemeentelijke begroting onder druk staat door kostenstijgingen binnen het
sociaal domein door de gestegen uitgaven binnen de Wmo;
hierdoor de toegankelijkheid van de Wmo onder druk komt te staan en dat de
kwetsbaren het kind van de rekening dreigen te worden;
acht van de negen partijen tijdens de oordeelsvormende vergadering hebben
aangegeven het inhoudelijk eens te zijn met het principe om de toegankelijkheid van
de huishoudelijke hulp binnen de Wmo te beperkten tot de mensen die dat
financieel nodig hebben;
de Integrale Verordening Sociaal Domein Gemeente Schagen 2022 hierop aangepast 
dient te worden;
er zorgen zijn geuít over de juridische houdbaarheid van het in de oordeelsvormende 
vergadering voorliggende voorstel.

Overwegende dat:

het van groot belang is om de Wmo ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar 
te houden voor de mensen die de hulp het hardst nodig hebben; 
dat de door de gemeente betaalde ondersteuning bedoeld is voor noodzakelijke 
ondersteuning die mensen zelf niet kunnen betalen;



PvdA
SCHAGEN HEI GAAI OM ttCERÍE.1 © Ä

SCHAGEN

renPWIj Schagen

dat het belangrijk is dat "sterke schouders de lasten dragen die ze zelf kunnen 
dragen", opdat de mensen die die lasten niet kunnen dragen de ondersteuning 
kunnen blijven krijgen die ze nodig hebben;
er een beroep mag worden gedaan op de financieel zelfredzame inwoners van 
Schagen;
te allen tijde maatwerk plaatsvind zodat kwetsbare inwoners niet tussen wal en 
schip belanden;
het individuele beroep om zelf af te zien van een vergoeding ('moreel appèl') kan 
worden beëindigd als die beslissing door de gemeente wordt genomen op basis van 
objectieve criteria;
de gemeente binnen de grenzen van de wet moet handelen.

Roept het college op:

Om extern juridisch advies in te winnen of en hoe de toets op financiële 
zelfredzaamheid voor de huishoudelijke hulp binnen de Wmo is toegestaan en 
daarbij nadrukkelijk de kritiekpunten die in de oordeelsvormende vergadering 
werden geopperd mee te nemen.

De gemeenteraad op de hoogte te brengen van dit advies 

En gaat over tot de orde van de dag.
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