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Onderwerp:         
Advies aangaande verlening van Bijzondere Bijstand voor huishoudelijke hulp 
 

 

Geacht college, 

 

 

De Cliëntenraad heeft, in aanvulling op haar advies van 20 oktober 2016 aangaande de gemeentelijke 

voorzieningen van minima met een chronische aandoening, nog enkele aanvullende vragen. Voor deze 

problemen ziet de Cliëntenraad gaarne dat de gemeente Groningen hier een duidelijke en toegankelijke 

oplossing voor aandraagt. 

 

1. De Cliëntenraad heeft meerdere malen naar voren gebracht dat er minima zijn die de eigen 

kosten voor huishoudelijke hulp als algemene voorziening niet kunnen betalen, vanuit de 

huidige Groningse regeling. 

 In antwoord heeft het College bij raadscommissievergaderingen meerdere keren naar voren 

gebracht dat degenen die de eigen bijdrage niet kunnen betalen een beroep kunnen doen op de 

Bijzondere Bijstand.  

 

De Cliëntenraad zou graag van het College vernemen hoe vaak in 2016 Bijzondere 

Bijstand is aangevraagd en hoe vaak deze is  verleend aan mensen die hun eigen bijdrage 

voor hun huishoudelijke hulp niet kunnen betalen. 

 

2. De Cliëntenraad heeft contact gehad met een jurist en deze heeft aangegeven dat  Bijzondere 

Bijstand verlening voor huishoudelijke hulp wettelijk niet is toegestaan. Een hulpvoorziening 

Wmo moet wettelijk vanuit de Wmo-gelden betaald worden en mag niet vanuit de Bijzondere 

Bijstand betaald worden.  

 

De Cliëntenraad zou graag van het College vernemen hoe het College tegen deze 

constatering aankijkt dat het wettelijk niet is toegestaan om een Wmo voorziening aan te 

vullen met geld uit de Bijzondere Bijstand. 

 

3. Het kabinet heeft 50 miljoen euro uitgetrokken om de eigen bijdrage Wmo in 2017 te 

verlagen. Dat hebben staatssecretaris Van Rijn (Wmo, PvdA) en minister Dijsselbloem 

(Financiën, PvdA) op Prinsjesdag bekend gemaakt. In het nieuwsbericht van de 

Rijksoverheid van  20  september 2016 staat het als volgt omschreven: 

 
“Kabinet verlaagt eigen bijdrage Wmo. Alleenverdieners met chronisch zieke partner gaan er met 

name op vooruit 

 

De eigen bijdrage in de Wmo wordt lager in 2017. Huishoudens in de eigen bijdrage regeling van de 

Wmo  (circa 290 duizend huishoudens), gaan er allemaal op vooruit. Alleenverdieners met een 

chronisch zieke partner merken er het meeste van. Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) en minister 



Jeroen Dijsselbloem (Financiën) hebben dit vandaag aan de Tweede Kamer geschreven. Het kabinet 

trekt hier 50 miljoen euro voor uit. 

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS): "Het is mooi dat we voor kwetsbare mensen die zorg nodig 

hebben en hun partners heel gericht iets kunnen doen om hun zorgkosten te verlagen nu het beter gaat 

met Nederland.” 

 

1.400 euro voordeel per jaar 

Voor een zogenaamd ‘meerpersoonshuishouden onder de AOW-leeftijd’ – deze groep omvat 

voornamelijk alleenverdieners met een chronisch zieke partner - komt de maatregel voor de meeste 

mensen op modaal niveau neer op een voordeel van 1.400 euro per jaar. De maximale eigen bijdrage 

gaat in dat geval omlaag van 1.460 euro naar 63 euro. 

 

Ook voordeel voor ouderen, boven op gerichte koopkracht maatregelen AOW'ers 

Voor ouderen heeft het kabinet gerichte maatregelen om in 2017 hun koopkracht te verbeteren, via de 

ouderenkorting, de zorgtoeslag en de huurtoeslag. Daar boven op gaan ouderen die gebruik maken 

van Wmo-zorg er ook op vooruit door de verlaging van de eigen bijdrage. Bijvoorbeeld een 

alleenstaande oudere met AOW en een pensioen van 5000 euro heeft een voordeel van 83 euro. Een 

echtpaar in dezelfde situatie gaat er 165 euro op vooruit. Een alleenstaande oudere met alleen AOW 

betaalt nu maximaal 252 euro per jaar, volgend jaar gaat daar ook 25 euro vanaf.” 

 

De Cliëntenraad zou graag van het College vernemen hoe deze nieuwe regeling in 2017 

voor chronisch zieken en hun eventuele partners en de minima in het bijzonder, 

geïmplementeerd wordt in het Wmo-beleid van de gemeente Groningen.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

John Wind 

(Voorzitter Clientenraad Groningen) 

 

 

I.a.a. de Gemeenteraad en de leden van de Raadscommissie Werk en Inkomen 

 

 


