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15 december 2021
Uw vraag inzake een mogelijke inkomenscheck bij de Wmo Hbh

Geachte mevrouw Lambregts, beste Jose,
De adviesraad stelt het op prijs dat zij in een vroeg stadium betrokken wordt bij het te voeren beleid
inzake de invoering van een mogelijke inkomenscheck bij de Wmo Hbh. Wij onderschrijven de mening
dat we als gemeente Roerdalen staan voor de mensen die onze ondersteuning en zorg nodig hebben,
en dat we zorgvuldig willen omgaan met gemeenschapsgelden en daarmee de Wmo houdbaar willen
houden.
U schrijft dat in de praktijk blijkt dat het aantal cliënten met huishoudelijke hulp fors is toegenomen. U
concludeert verder dat de stijging vooral voorkomt in de middeninkomensgroep die voorheen geen
hulp kreeg. De laatste opmerking komt voort uit een gevoel en moet door u onderbouwd worden. Dat
geldt ook voor de oorzaken van de toename van de zorgkosten met 81% bij een toename van 44 %
cliënten Hbh.
Als oplossing ziet de gemeente het zetten van een principiële stap om terug te gaan naar de essentie
van de Wmo: “ Een passende ondersteuning en zorg voor mensen voor wie dat noodzakelijk is ” Dus
ondersteuning voor mensen die dit niet binnen de eigen mogelijkheden dan wel in eigen kring kunnen
regelen.
Daartoe wil de gemeente een inkomenstoets invoeren voor huishoudelijke hulp.
De adviesraad vindt dat bij het maken en wijzigen van (sociaal) beleid er uitgegaan moet worden van
de vraag: Hoe kunnen we onze burgers maximaal, en op een zo eerlijk mogelijke wijze, van dienst zijn
bij het oplossen van de problematieken die er spelen?
Een inkomenscheck lijkt, mits alle aspecten zijn meegenomen, een probaat middel om ervoor te
zorgen dat mensen die het echt nodig hebben bediend worden. Dat wordt echter een grote uitdaging
want een eerlijke verdeling heeft ook te maken met bijvoorbeeld het vermogen van de aanvrager; het
sociaal vangnet van de aanvrager, en de zelfredzaamheid van de aanvrager. Deze aspecten gaan
verder dan alleen een inkomenscheck. Persoonlijke omstandigheden en bepaalde gebeurtenissen
zouden wel eens in strijd kunnen zijn met een scherpe financiële grens. Er moet voorkomen worden
dat mensen tussen de wal en het schip vallen.
Daarnaast geeft u aan dat het juridisch zeer ingewikkeld ligt omdat u tegen de bestaande wetgeving in
handelt. De wetgeving is door de hogere overheid vastgesteld en lijkt moeilijk aan te vechten. Naar
verluid willen ook gebruikers van dit “goedkope tarief” zo’n inkomenstoets aanvechten via hun
rechtsbijstandsverzekering. Dit wordt dan eindeloos rechtszaken voeren, deels met inwoners en deels
met de rijksoverheid.. Dat geeft onrust en kost waarschijnlijk meer dan het opbrengt.

Alles overwegende vindt de adviesraad dat de oorzaak ligt bij de wetgeving van de rijksoverheid en
dat het beter is de oorzaak bij de bron aan te pakken door stevig overleg en actie richting
rijksoverheid. Wij zijn er geen voorstander van om, met de inwoners van Roerdalen als lijdend
voorwerp, via mogelijk onwettig handelen een gelijk af proberen te dwingen.
Met vriendelijke groet,
Jo Haenen, voorzitter,
Frank Beenen, secretaris.

