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Geachte dames en heren,
De ASD Wassenaar heeft kennisgenomen van de sterke toename van de WMO-uitgaven van
de gemeente Wassenaar, die grotendeels het gevolg is van het invoeren van het vaste, lage en
niet-inkomensafhankelijke abonnementstarief in 2019. Daarnaast is de ASD geïnformeerd over
de zorgen die landelijk geuit worden door gemeenten en de VNG over deze onbeheersbare
kostenstijging. Daarbij is een duidelijk beeld geschetst van een situatie die niet alleen
Wassenaar treft, maar die is ontstaan uit een landelijke regelwijziging met grote negatieve
gevolgen voor gemeenten.
De cijfers in Wassenaar laten duidelijk zien dat de oplopende uitgaven in de WMO met name
het gevolg zijn van de toegenomen vraag naar huishoudelijke hulp. Deze vraag komt ook van
huishoudens die deze huishoudelijke hulp prima zelf kunnen bekostigen. De regelgeving
verbiedt echter een expliciete inkomenstoets. De VNG heeft een advies opgesteld voor
gemeenten om maatregelen te treffen om de negatieve gevolgen hiervan zoveel mogelijk
beheersbaar te houden.
De voorgestelde maatregelen voor Wassenaar zijn ter consultatie voorgelegd aan de ASD. De
ASD uit haar zorgen over de toegenomen WMO-uitgaven en erkent de noodzaak van een
maatregelenpakket.
De ASD ondersteunt het voorstel van het college om de weg te bewandelen van het scenario
waarbij de gemeente Wassenaar binnen de kaders van de wet handelt, maar waarbij wel bij
WMO-aanvragen onderzocht wordt of aanvragers
• de uitgaven voor huishoudelijke hulp zelf kunnen dragen,
• nog voldoende zelfredzaam zijn (ook financieel om zelf hulp te bekostigen)
• en/of op hen een moreel beroep gedaan kan worden om van een WMO-aanvraag af te
zien.
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Daarbij merkt de ASD op dat deze aanpak nooit ten koste mag gaan van diegenen, die
huishoudelijke hulp ondersteund vanuit de WMO daadwerkelijk nodig hebben. Daarnaast is
het belangrijk dat vergelijkbare situaties ook op gelijke wijze behandeld worden.
Naast deze maatregelen adviseert de ASD om een mediacampagne te organiseren om de
burger te informeren dat de uitgavenstijging in de WMO het resultaat is van regelgeving die
buiten de invloedssfeer van de gemeente Wassenaar ligt. De uitgaven drukken op het
waarborgen van andere maatschappelijke voorzieningen in het dorp.
De ASD verwacht dat burgers begrip zullen hebben voor de situatie en solidair zullen zijn met
inwoners die de WMO-ondersteuning echt nodig hebben. Het werken met ambassadeurs om
dit verhaal uit te dragen, bijvoorbeeld de burgemeester, kan de bewustwording helpen
vergroten. De campagne moet zich naast inwoners ook richten op sleutelfiguren, zoals
maatschappelijk werkers die helpen bij WMO-aanvragen. Buurtontmoetingscentra kunnen een
belangrijke vindplaats zijn voor het bereiken van de doelgroep en de daarbij betrokken
vrijwilligers. Het ligt voor de hand niet op deze voorzieningen te bezuinigen maar juist verder
uit te breiden.
Graag blijven wij betrokken bij de verdere uitwerking van de voorgestelde maatregelen.

Met vriendelijke groet,
Eric Bloemkolk, voorzitter
Marianne Mewissen, secretaris
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