Geachte College,
Namens de fractie van de ChristenUnie hierbij de volgende vragen, conform Artikel 12 van het
reglement van orde, met betrekking tot de eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning.
Situatie
Een echtpaar, beiden in de leeftijd 70+, maken dankbaar gebruik van de huishoudelijke hulp,
toegekend vanuit de WMO. Het CAK heeft de eigen bijdrage vastgesteld op basis van hun
gezamenlijk inkomen, onder aftrek van de wettelijk (landelijk) vastgestelde inkomensgrens.
Vervolgens wordt over de uitkomst van dit bedrag een percentage berekend en dit verhoogd met
een vastgestelde ondergrens. Zowel het berekende percentage als de verhoging met de vastgestelde
ondergrens zijn door Hardinxveld-Giessendam bepaald. Dit laatste natuurlijk vanaf 2018 in
Drechtsteden verband.
Hieronder treft u een vergelijk aan tussen de berekening van 2017 en 2018, waarbij in 2018 het
verschil is dat Hardinxveld-Giessendam onderdeel is geworden van de DS en de daarbij behorende
lokale invloeden.

De verhoging van ruim vijfhonderd euro (!!) per jaar is hoofdzakelijk een gevolg van de overgang naar
Drechtsteden. Eenzelfde berekening voor 2018 voor de Alblasserwaard Vijfherenlanden gemeenten
laat zien dat de eigen bijdrage daar per jaar € 492,31 is ten opzichte van de € 1.195,77 in
Hardinxveld. Een verschil van iets meer dan zevenhonderd euro per jaar onder invloed van
woonplaats / sociale regio.
Bovenstaande combinatie van gezinssituatie + inkomen + ondersteuning is, naar ons idee, niet
uitzonderlijk, waardoor wij het idee hebben dat veel meer mensen hier onaangenaam door verrast
zijn. Wij zijn natuurlijk bekend met de mogelijkheden die er zijn om een tegemoetkoming of
financiële ondersteuning te krijgen, maar, onder andere het echtpaar uit dit voorbeeld, komen
hiervoor niet in aanmerking gezien de hoogte van hun inkomen. Ook is binnen de werkgroep Sociaal
Domein de overgang naar Drechtsteden besproken en de mogelijke financiële gevolgen voor
inwoners. Hierbij is aangegeven dat onze inwoners er gemiddeld weinig van zouden merken en in
sommige gevallen zelfs er iets op vooruit zouden gaan. Dat impliceert dat er ook inwoners zijn die er
financieel iets op achteruit zouden kunnen gaan. De financiële gevolgen uit het voorbeeld vallen niet
in de categorie “er iets op achteruit gaan”.
De van invloed zijnde omstandigheden waarop het CAK tot de berekening komt zijn:
 Huishouden – meerpersoonshuishouden
 Pensioengerechtigd
Vragen:
1 – is het u bekend dat de overgang naar Drechtsteden deze ingrijpende en grote financiële gevolgen
heeft / kan hebben?

2 – bent u het met ons eens dat huishoudens met deze verhoging onevenredig worden benadeeld
door een situatie waar zij geen invloed op hebben gehad?
3 – kunt u aangeven hoeveel gezinnen met eenzelfde situatie (meerpersoonshuishoudens +
pensioengerechtigd) ondersteuning krijgen vanuit de WMO en dus geconfronteerd zijn met een flink
hogere eigen bijdrage per 01-01-2018 door de overgang naar Drechtsteden?
4 – bent u het met ons eens dat het grote verschil tussen de eigen bijdrage tussen de regio
Alblasserwaard / Vijfherenlanden en Drechtsteden meer dan onwenselijk is en, als dat zo is, kunt u
aangeven wat u daaraan wilt en kunt doen om dit meer op één lijn te krijgen?
5 – zijn er lokale compensatiemogelijkheden voor huishoudens die hiermee geconfronteerd worden /
zijn?
Ik zie de beantwoording van bovenstaande vragen graag binnen de daarvoor gestelde termijn
tegemoet.
Hartelijke groet,
Peter aan de Wiel

