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De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 19 januari 2021  
 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
Constaterende dat: 

 de raad, raadsbreed meer grip wil krijgen op het sociaal domein; 
 de uitgaven in het sociaal domein een belangrijk onderdeel uitmaken van de 

begroting; 
 deze uitgaven nog steeds toenemen als gevolg van het door het rijk in het leven 

geroepen abonnementstarief in het kader van de WMO; 
  

Overwegende dat: 
 huishoudelijke ondersteuning op dit moment ondergebracht is binnen de WMO;  
 de bij de toekenning daarvan door gemeenten verplicht het abonnementstarief 

moet worden gehanteerd; 
 eenieder, ook in financieel opzicht, primair een eigen verantwoordelijkheid heeft 

t.a.v. zijn eigen huishouding en hiervoor primair verantwoordelijk is; 
 er situaties zijn waarin sprake is van beperkingen in de algemeen dagelijkse 

zelfredzaamheid in een huishouding, omdat de financiële draagkracht van 
betrokkene niet toereikend is voor het voeren van een zelfstandig en 
gestructureerde huishouding (als het gaat om het op orde houden van het 
huishouden en bijv. het kunnen beschikken over schoon beddengoed en schone 
kleding); 

 echter dat in deze gevallen ook adequaat door de gemeente kan worden 
ondersteund d.m.v. verstrekkingen in het kader van bijzondere bijstand; 

 wanneer gemeenten over een inkomens- of vermogenstoets beschikken zij de in 
het kader van de WMO noodzakelijke ondersteuningsmaatregelen kunnen blijven 
toekennen en tegelijkertijd de ‘extra’ uitgaven die het gevolg zijn van het 
abonnementstarief in het kader van de WMO kunnen voorkomen; 
 

Verzoekt het college: 
 om samen met de overige Twentse gemeenten in gesprek te gaan met het Rijk 

en de Tweede Kamer met als doel:  
a. het afschaffen van het abonnementstarief voor de huishoudelijke hulp; 
b. het invoeren van de mogelijkheid voor de gemeente om een inkomen- en 
vermogenstoets te doen op basis waarvan een eigen bijdrage kan worden 
bepaald; 
 
 
 
 
 






