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Gouda – De Goudse adviesraad voor mensen met een beperking (GAB) is blij dat de gemeente 
Gouda de uitspraak van de rechter serieus neemt en onderzoekt of korting op huishoudelijke hulp 
aan Wmo-cliënten terecht is. Als dat niet zo is, past de gemeente Gouda de normen voor de 
huishoudelijke hulp aan. 

In juli heeft de GAB een oproep gedaan aan mensen die een verlaging van de uren huishoudelijke 
hulp hadden gekregen van de gemeente. De adviesraad riep mensen op om een verzoek in te dienen 
bij de gemeente om die verlaging ongedaan te maken. Dit omdat de verlaging van de uren gebaseerd 
was op onjuiste normen. Dit baseerde de GAB op een recente uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. 

Niet volgens de wet 
Sinds die tijd is er veel gebeurd naar aanleiding van deze rechterlijke uitspraak. Zo 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. 

Huishoudelijke hulp toelage 
Het duurt volgens de GAB nog even voordat het Goudse beleid wordt aangepast en men hier wat van 
zal merken. Voor mensen die echt niet uitkomen met hun uren huishouidelijke 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. Een andere oplossing is om gebruik te 
maken van de huishoudelijke hulp toelage. Met deze regeling kan men extra huishoudelijke hulp 
inkopen voor 5 euro per uur, voor maximaal 3 uur per week. Dit kan via Vierstroom Hulp Thuis (088 – 
400 32 00) of Agathos Thuiszorg(010 – 264 07 77). 

 


