
 

 

  
 
 
 

 

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 47 

Reglement van Orde 
 
 
Kenmerk van de vraag : Toezegging door wethouder n.a.v. verworpen motie  
Datum indienen vraag : 25 maart 2021 
Naam vraagsteller : Sj. Stellinga (PvdA) 
Portefeuillehouder : Mefr. P.M. Jonker 
Ambtenaar : Mefr. S. van der Meer/E. Jager 
Datum akkoord college : 8 juni 2021 
Zaaknummer : Z2021-03008 

 
 

Underwerp 
In de raadsvergadering van 25 maart 2021 heeft de wethouder toegezegd dat de gemeenteraad 
inzage krijgt in de kostenontwikkeling Huishoudelijke Hulp. 
 
Ynlieding 
In de raadsvergadering van 25 maart 2021 heeft de heer Sj. Stellinga (PvdA) - mede namens de 
FNP - een motie van gemeenteraad Leeuwarden inzake huishoudelijke hulp als vangnet 
ingebracht. In de motie van de gemeenteraad Leeuwarden wordt geageerd tegen principe en 
uitwerking van het zogenaamde abonnementstarief en vóór een zorgvuldige inkomenstoets met 
betrekking tot de door de Wmo te verstrekken Huishoudelijke Hulp. De ingebrachte motie is 
verworpen. De wethouder heeft toegezegd aan de raad inzage te geven in de kostenontwikkeling 
Huishoudelijke Hulp. 
 
Reaksje kolleezje  
De kostenontwikkeling van de Huishoudelijke Hulp staat opgenomen in de staafdiagram 
hieronder. 
 

 
 
 
 



Side : 2 

 
 
 
 
De groei in kostenontwikkeling Huishoudelijke Hulp per jaarsprong is als volgt: 
 
2016: 1.982.000 

2017: 2.250.000 (+268.000) 
2018: 2.413.000 (+163.000) 
2019: 2.837.000 (+424.000) 
2020: 3.303.000 (+466.000) 

 
Aangezien de gemeente sinds de invoering van (de voorloper van) het abonnementstarief in 2019 
(abonnementstarief is formeel in 2020 ingegaan) geen inzage (meer) heeft in de inkomenspositie 

van de cliënten Wmo Huishoudelijke Hulp kan niet exact en één op één geabstraheerd worden uit 
de kostenstijging sinds 2019 dat dit te wijten valt aan het feit dat de midden en hogere 
inkomensgroepen meer een beroep doen op Wmo Huishoudelijke Hulp dan dit voor 2019 het 
geval was. Echter, de stijging tussen 2018 en 2019 is aanmerkelijk hoger dan de jaren daarvoor 
zodat het aannemelijk is dat de invoering van het abonnementstarief hier een rol in heeft 
gespeeld. De sociaal werkers uit de GebiedsTeams geven aan dat er naar hun mening meer 
aanvragen worden gedaan door inwoners die de Huishoudelijke Hulp naar hun inschatting zelf 
hadden kunnen bekostigen. 


