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VERZONDEN 1 5 JAN 2015 

Geachte leden van de Wmo-adviesraad, 

Het college wil u bedanken voor de coöperatieve opstelling die u in uw advisering over de 
huishoudelijke hulp heeft laten zien. Wij hebben uw advies van 7 januari 2015 over de hervorming van 
huishoudelijke hulp ontvangen en hebben de behoefte om hierop te reageren. 

Uw input 
U draagt in uw advies een aantal punten aan. U stelt dat we inwoners boven de inkomensgrens van 
de bijstand uitsluiten van schoonmaakondersteuning, wijst ons erop dat het voorgestelde beleid 
strijdig is met het 3D beleidsplan, heeft moeite met het reserveren van extra budget voor HH2 en wijst 
ons onder andere gebaseerd op de uitspraak van de rechter op met belang van een zorgvuldige en 
respectvolle behandeling van inwoners en hun vragen. Ook heeft u moeite met het hanteren van de 
regels voor bijzondere bijstand voor inwoners die een laag inkomen hebben maar wel enig 
vermogen. 

Ons gesprek 
Op 9 januari jl. gingen wij over uw advies in gesprek. Op alle punten zijn we het er over eens dat het 
voorgestelde plan voldoet aan de input die u eerder bij het tot stand komen van het beleid gaf en 
aan uw wensen. Alleen op het laatste punt blijft u aangeven dat u moeite heeft met de situatie van 
een oudere inwoner die bv. na verkoop van een woning vermogen heeft maar een laag inkomen. 
Voor deze inwoners zou u graag een hogere vermogensgrens in de berekening van de bijzondere 
bijstand willen zien. 

Ons voorstel 
Daarom stellen wij ons voorstel bij. We hanteren een vermogensgrens van ê 21.330 (het bedrag dat 
de belastingdienst op dit moment hanteert als grens voor heffingsvrij vermogen) bij 
draagkrachtberekening voor een aanvraag voor bijzondere bijstand voor de kosten van 
schoonmaakondersteuning. Dit geldt uiteraard alleen in die gevallen dat een inwoner geen andere 
oplossing heeft om zijn of haar huis schoon te houden. Het genoemde bedrag geldt voor een 
alleenstaande. Voor gehuwden of daarmee gelijkgestelden hanteren wij C 42.660 als 
vermogensgrens. Wij evalueren het effect van deze aanpassing na een jaar en betrekken u bij deze 
evaluatie. 
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Reactie 
Wij gaan er vanuit dat we op deze manier een goede oplossing hebben gevonden voor dit punt en 
zullen dit aanpassen in de stukken zoals die naar de raad gaan voor de definitieve besluitvorming. 
Graag ontvangen wij van u een reactie op deze brief, liefst voor 26 januari 2015 zodat we raadsleden 
tijdig op de hoogte kunnen stellen van uw reactie. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van de 
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De heer N.H. Swellengrebel 
gemeentesecretaris 
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