
Motie “Geen onneembare financiële drempels Voorzieningen Jeugd en Wmo”             
 
 

  
  

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2020 (beraadslagingen 
Programmabegroting 2021-2025)  
  

 

Constaterende dat 

• Er met name door een toename van het aantal cliënten en het complexer worden van 

de zorg sprake is van een sterke stijging van de kosten voor de Voorzieningen Jeugd; 

• Er met name door de zogeheten “dubbele vergrijzing” en de invoering van het 

abonnementstarief in de huishoudelijke hulp sprake is van een sterke stijging van de 

kosten voor de Voorzieningen Volwassenen in de Wmo; 

• Het College de groei van de kosten voor de Voorzieningen Jeugd en Wmo wil 

beperken tot circa 50% van de groei bij ongewijzigd beleid; 

• Het College voorstelt om in een aantal gevallen een eigen bijdrage te gaan vragen voor 

Voorzieningen Jeugd en Wmo; 

 

Overwegende dat 

• Het vragen van een eigen bijdrage een instrument kan zijn om cliënten een betere 

afweging te laten maken over de vraag of een beroep op een voorziening gedaan moet 

worden; 

• Het vragen van een eigen bijdrage echter nimmer een belemmering mag zijn om 

toegang te hebben tot voorzieningen in het sociaal domein; 

• Het vragen van een eigen bijdrage alleen te rechtvaardigen is wanneer daarbij een 

systeem op basis van draagkracht wordt gehanteerd; 

• Het vragen van een eigen bijdrage van huishoudens met een inkomen tot 130% van 

het sociaal minimum sowieso een niet-aanvaardbare belemmering in de toegang tot de 

voorzieningen betekent; 

 

Roept het College op 

• Om bij introductie van eigen bijdragen in het Sociaal Domein altijd een systeem toe te 

passen op basis van draagkracht; 

• Om te allen tijde te garanderen dat huishoudens met een inkomen tot 130% van het 

sociaal minimum onbelemmerde toegang hebben tot alle voorzieningen in het Sociaal 

Domein; 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

Bas Sepers (PvdA) 


