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Goudse adviesraad wil geld terug voor huishoudelijke hulp 

Gouwenaars die vinden dat ze te weinig huishoudelijke hulp krijgen, wordt aangeraden om een 
nieuw verzoek in te dienen. Vorig jaar kregen 1500 Gouwenaars tot de helft minder assistentie in 
huis, terwijl er wel 1,3 miljoen is overgebleven. Volgens Carla Weller van de GAB zijn die verlagingen 
ongeldig. 

De beoordelingen voor huishoudelijke hulp in de gemeente Gouda zijn ongeldig stelt Carla Weller 
van de Goudse Adviesraad voor mensen met een Beperking (GAB) en van de Reumavereniging Gouda 
e.o.. Zij roepen mensen op om een verzoek in te dienen bij de gemeente om de verlaging van de 
huishoudelijke hulp ongedaan te maken.  
 
De afgelopen twee jaar is iedereen met huishoudelijke hulp in Gouda opnieuw beoordeeld. Dit 
vanwege nieuwe normtijden (het aantal uur dat staat voor een huishoudelijke handeling) en de 
overgang van de zorgtaken naar de gemeente. ,,Gouda heeft lagere normtijden gehanteerd omdat ze 
voorzagen dat er minder budget van het rijk zou zijn", zegt Weller. 
 
Oproep 

 
,,Het aantal uur huishoudelijke hulp voor ouderen en mensen met beperkingen is in veel gevallen 
gehalveerd. Er is onvoldoende gekeken naar wat echt nodig is. Er is bijvoorbeeld geen tijd meer om 
elke week te stofzuigen, de kamers op te ruimen en de was te doen." Drie weken geleden plaatste de 
GAB en de Reumavereniging een oproep op Facebook of mensen tevreden waren over hun indicatie. 
,,Die oproep deden wij omdat de wethouder (Laura Werger) aangaf dat ze weinig klachten kreeg 
over de Wmo, waar de huishoudelijke hulp onder valt. Wij krijgen echter een heel ander signaal en 
maken ons zorgen.'' 
 
Daarnaast bleek uit een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, dat is de hoogste rechter als het 
gaat om de Wmo, dat de verlaging van de normtijden niet zomaar mag. De GAB wil daarom terug 
naar de oorspronkelijke normtijden. ,,Wij roepen mensen op om een verzoek in te dienen om de 
verlaging van hun indicatie terug te draaien. Ook willen wij dat de 1,3 miljoen die vorig jaar is 
overgebleven alsnog naar huishoudelijke hulp gaat. Anders verbetert de gemeente haar financiële 
positie over de ruggen van mensen met een beperking en ouderen." 
 
Volgens de gemeente Gouda voldoet zij aan de wettelijke eisen van de nieuwe Wmo omdat er 
maatwerk wordt geleverd.  


