Van: Jose Lambregts <Jose.Lambregts@roerdalen.nl>
Verzonden: dinsdag 1 maart 2022 16:15
Aan: 'asdroerdalen@gmail.com' <asdroerdalen@gmail.com>
CC: Sonja Thissen <Sonja.Thissen@roerdalen.nl>
Onderwerp: Abonnementstarief, huishoudelijke hulp en inkomenscheck
Geachte heren Beenen en Haenen, beste Frank en Jo,
In december hebben wij met een afvaardiging van de Adviesraad, concreet met Jo Haenen gesproken
over de politieke keuze een inkomenstoets voor huishoudelijke hulp in te voeren. Dit in antwoord op
de aanhoudende ongewenste effecten van het abonnementstarief, wat de essentie en houdbaarheid
van de Wmo onder druk zet. Daarop heeft u een 1e reactie gegeven, die u later intern heeft omgezet
in een advies. Naar Jo Haenen heb ik vorige maand aangegeven dat het college in deze een pas op de
plaats maakt. We bereiden een en ander wel voor, maar brengen dat niet in route; als het (nieuwe)
college dat wenst, kan het dit voorwerk zo weer uit de kast halen.
Al is het regeringsakkoord op dit punt nog vaag, VWS erkent nu de problemen en staat nadrukkelijk
open voor de bezwaren en suggesties vanuit het veld om dit vraagstuk op te lossen. Er zijn ons
gemeenten voorgegaan om hierin een oplossing te forceren, en dat lijkt nu langzaamaan z’n vruchten
af te gaan werpen. Zoals gezegd brengt het invoeren van een inkomenstoets ook extra werk met zich
mee en het risico dat we uiteindelijk toch door de hoogste rechter worden teruggefloten (Centrale
Raad voor Beroep).
Overigens was daarbij wel de intentie dit in navolging van een andere, ‘ongehoorzame’ gemeente,
met open vizier naar onze inwoners te doen: een politieke keuze vanwege de hoge kosten en het
streven de Wmo houdbaar te houden. Daarnaast is ook het idee maatwerk te leveren en samen op te
trekken met mensen die een aanvraag doen, maar volgens die nieuwe regels strikt genomen niet in
aanmerking komen voor huishoudelijke hulp.
Tot slot hebben we afgesproken nu niet formeel in te gaan op jullie advies. We pakken de draad op,
mocht het college dit weer boven tafel halen.
Met vriendelijke groet,

José Lambregts
Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling a.i.
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Disclaimer
De informatie verzonden met dit E-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde.
Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden.
Bent u niet de geadresseerde, dan mag u niets uit dit bericht openbaar maken of op enigerlei wijze verspreiden of vermenigvuldigen.
Heeft u dit bericht onbedoeld ontvangen, wilt u dit dan aan de afzender terugsturen en het van uw computer(s) verwijderen.
De gemeente Roerdalen sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie.
Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend.

