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RIS-nummer:       
 
 
Schriftelijke vragen: Gevolgen invoering abonnementstarief Wmo 
 
Indiener: Janneke Holman 
 
Datum: 9 januari 2020 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, 
 
Door de invoering van het abonnementstarief Wmo ziet het overgrote deel van de gemeentes de 
aanvragen voor huishoudelijke hulp door mensen met een hoog inkomen, die voorheen zelf hun 
schoonmaakhulp betaalden, hard stijgen. Daardoor komen andere gemeentelijke voorzieningen onder 
druk te staan, blijkt uit onderzoek van EenVandaag. De financiële compensatie vanuit het Rijk blijft 
achter bij de kosten die gemeentes maken.   
 
Ook Den Haag heeft te maken met deze zogenoemde ‘aanzuigende werking’ door het 
abonnementstarief, blijkt uit de halfjaarrapportage 2019 Wmo en Jeugd (RIS303809): het aantal 
aanvragen voor huishoudelijke hulp groeit harder in wijken met een (boven)gemiddeld jaarlijks 
inkomen dan in wijken met een beneden gemiddeld jaarlijks inkomen.  
 
De PvdA wil na een jaar sinds de invoering weten wat de (financiële) gevolgen zijn voor Den Haag, in 
hoeverre de compensatie door het Rijk tekort schiet, en welke lobbyinzet het college richting het Rijk 
en de minister pleegt om ervoor te zorgen dat andere gemeentelijke voorzieningen niet onder druk 
komen te staan door goedkope huishoudelijke hulp voor mensen met een hoog inkomen.  
 
Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Janneke Holman de volgende 
vragen: 
 
Uit de antwoorden op eerdere schriftelijke vragen van de PvdA en GroenLinks (RIS300014) blijkt dat 
Den Haag meedoet aan de landelijke monitor uitgevoerd door het CAK.  
 

1) Welke resultaten geeft de landelijke monitor tot nu toe t.a.v. Den Haag?  
2) Is er meer bekend hoe groot de aanzuigende werking in Den Haag is (behalve de reeds 

bekende stijgingen van het aantal meldingen in wijken met een (boven)gemiddeld jaarlijks 
inkomen)? Zijn er behalve cijfers per wijk bijvoorbeeld ook cijfers per inkomensgroep?  

3) Hoe verhoudt de aanzuigende werking in Den Haag zich met andere (vergelijkbare) 
gemeentes? 

 
Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen bleek dat de gemeente op basis van de meicirculaire 2018 
circa €3,5 miljoen compensatie zou krijgen van het Rijk voor de invoering van het abonnementstarief.  
 

4) Is op basis van de gegevens over de aanzuigende werking in zo precies mogelijke inschatting te 
maken hoeveel de invoering van het abonnementstarief heeft gekost in 2019?  

5) Hoeveel compensatie heeft Den Haag uiteindelijk van het Rijk gekregen?  
 
Uit de opiniepeiling onder gemeentes van EenVandaag blijkt dat een overgroot deel van de gemeentes 
af wil van het abonnementstarief. De VNG pleit voor voldoende financiële compensatie voor 
gemeentes.  
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6) Welke inzet tegenover het Rijk en de minister heeft het college tot nu toe, al dan niet via de 
VNG, gepleegd voor een hogere financiële compensatie, ofwel om de invoering van het 
abonnementstarief terug te draaien of anders in te vullen?  

7) Gaat het college zich nu (extra) inzet plegen richting het Rijk en de minister, gezien de meest 
recente cijfers en ontwikkelingen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?  

 
Janneke Holman   
PvdA    
 
 
 
 
 


