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Gouda - De gemeente Gouda onderzoekt of de Goudse werkwijze voor het toekennen van 
huishoudelijke hulp aan WMO-cliënten aan de wet voldoet. Zo niet, dan zal de gemeente de normen 
voor de huishoudelijke hulp aanpassen. 

De Goudse Adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) is blij dat de gemeente Gouda dit 
onderzoek gaat uitvoeren. "In juli riep de adviesraad mensen op om een verzoek in te dienen bij de 
gemeente om de verlaging van de huishoudelijke hulp ongedaan te maken. Dit omdat de verlaging 
van de uren gebaseerd was op onjuiste normen," aldus Carla Weller van de GAB. 

Aanleiding voor dit onderzoek is een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep, waaruit bleek dat 
niet alle gemeenten zich aan de wettelijke normen hielden. Daarop heeft de FNV een onderzoek 
gedaan naar het beleid van 390 gemeenten. Hieruit bleek dat ruim driekwart van de gemeenten niet 
de huishoudelijke hulp aan Wmo cliënten biedt zoals dat volgens de wet zou moeten. Ook de 
verlaging van de normen door de gemeente Gouda zou volgens de FNV waarschijnlijk niet mogen. 
Staatssecretaris van Rijn riep gemeenten op om hun beleid zo snel mogelijk te toetsen aan de 
uitspraak van de rechter en dit beleid zonodig aan te passen. 

"Op dit moment is de gemeente Gouda druk bezig om te onderzoeken of de Goudse werkwijze en 
het Goudse protocol aan de wet voldoen. Als dat niet zo is zal de gemeente Gouda de normen voor 
de huishoudelijke hulp aanpassen," aldus Weller. De Goudse adviesraad is blij dat de gemeente 
Gouda de uitspraak van de rechter serieus neemt en er mee aan de slag is gegaan. Toch zal het 
volgens Weller nog even duren voordat het Goudse beleid wordt aangepast en men hier wat van zal 
merken. Voor mensen die echt niet uitkomen met hun uren huishoudelijke hulp kan dit te lang 
duren. De GAB raadt deze mensen aan om schriftelijk bij de gemeente een herziening van de uren 
aan te vragen met toepassing van de oude (hogere) normen. Voor meer info: gabgouda@gmail.com. 

 


