
 

 

U heeft een vraag gesteld over de (financiële) zelfredzaamheid in relatie tot het volledig onderzoek. 

 

Na melding zijn wij verplicht een volledig onderzoek te doen, om een passend antwoord op de 

hulpvraag van de inwoner te vinden. Onderdeel van dit volledig onderzoek is het in kaart brengen van 

de zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoner. Hier maakt ook de financiële zelfredzaamheid 

onderdeel van uit. Als uit dit volledig onderzoek blijkt dat de inwoner niet voldoende zelfredzaam is, 

bijvoorbeeld door een fysieke beperking, wordt de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden 

ingezet, ongeacht of hij het zelf zou kunnen betalen of niet. 

 

Hiermee voldoen wij aan hetgeen in de memorie van toelichting (pagina 20/21) staat, te weten:  

De eigen verantwoordelijkheid van de ingezetene is een belangrijke pijler van dit wetsvoorstel. Tot die 

eigen verantwoordelijkheid van de ingezetene behoort ook dat hij een beroep doet op familie en 

vrienden – zijn eigen sociale netwerk - alvorens hij bij de gemeente aanklopt voor hulp. Het is immers 

heel normaal dat mensen iets doen voor hun partner, familielid of goede vriend als die niet geheel op 

eigen kracht kan deelnemen aan de samenleving. De regering wil het automatisme doorbreken dat 

ingezetenen zich bij elke hulpvraag tot de overheid wenden. In de omslag die met dit wetsvoorstel in 

gang wordt gezet, is het niet meer vanzelfsprekend dat de overheid bij iedere hulpvraag bijspringt. 

Uitgangspunt is dat iedere ingezetene eerst kijkt wat hij zelf kan doen, wat zijn sociale omgeving voor 

hem kan doen of wat hij zelf voor een ander kan doen. 

Hiermee wordt niet uit het oog verloren dat iedereen een beroep mag doen op zijn gemeente. Geen 

enkele cliënt wordt op voorhand, bijvoorbeeld op grond van inkomen, uitgezonderd van de toegang 

tot ondersteuning door zijn gemeente. Eenieder kan zich melden bij zijn gemeente met een hulpvraag. 

In het onderzoek dat de gemeente na de melding uitvoert, zullen eigen kracht, eigen 

verantwoordelijkheid en de mogelijkheden van de sociale omgeving worden betrokken en 

meegewogen om uiteindelijk tot een besluit te komen over het al dan niet bieden van ondersteuning 

vanuit de gemeente. Dit wetsvoorstel beoogt immers niet dat cliënten aan hun lot 

worden overgelaten. Integendeel, de regering is zich ervan bewust dat er ingezetenen zijn, die ondanks 

al hun inspanningen of die van hun netwerk, al dan niet tijdelijk, niet buiten hulp van de gemeente 

kunnen. Het college beoordeelt in dit soort gevallen welke maatschappelijke ondersteuning een 

passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin een cliënt in staat wordt gesteld tot 

zelfredzaamheid of participatie en zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven. Daar waar 

mogelijk, zal de maatschappelijke ondersteuning ‘ontwikkelingsgericht’ worden ingezet; mensen met 

beperkingen kunnen zich met een daartoe afgestemde ondersteuning positief ontwikkelen in hun mate 

van zelfredzaamheid in de samenleving. 

 


