
Reactie gemeente Utrecht op Kassa’s enquête over de wachttijden voor Wmo-hulp 
 
We zijn bekend met de situatie (Red: van Laura Vervaart), we hebben haar onlangs nog gesproken. 
De opmerking van Buurtteam komt ons overigens niet bekend voor. Vanuit de gemeente hebben we 
haar inderdaad laten weten dat we verwachten dat het zo’n 6-9 maanden duurt tot er voor haar een 
hulp beschikbaar is. De aanbieder neemt contact met haar op zodra er iemand beschikbaar is om de 
hulp te leveren. Heel vervelend dat zij zó lang moet wachten. Haar situatie is in Utrecht helaas geen 
uitzondering.  
 
In totaal staan er nu zo’n 550 mensen op de wachtlijst in Utrecht en die mensen wachten nu 
gemiddeld 6-11 maanden op hun hulp. Goed om te weten dat we op dit moment al wel prioriteren op 
de wachtlijst op urgentie (bv bij terminale aandoening, vervuiling of kindverzorging), zodat we 
schrijnende situaties zoveel mogelijk proberen te voorkomen. 
 
De hulp bij het huishouden staat net als de gehele Wmo flink onder druk. We zien, naast een tekort 
aan personeel, een grote vraag én een achterblijvend budget. Dit effect zal naar verwachting alleen 
maar groter worden de komende jaren. We zien daarnaast een aanzuigende werking op de Wmo 
vanwege het abonnementstarief voor de eigen bijdrage. Hierdoor betalen mensen (ongeacht hun 
inkomen) maandelijks een vast bedrag van 19 euro per maand voor Wmo-zorg, waaronder de 
huishoudelijke hulp.  
 
Landelijk wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving waarin vanaf 2025 inkomen weer van invloed wordt 
op de hoogte van de eigen bijdrage. De voorgestelde wijziging van het abonnementstarief vinden wij 
te beperkt. We verwachten slechts een beperkt effect op de vraag naar hulp bij huishouden. We 
hebben hierover contact met andere gemeentes en zijn van plan om samen te lobbyen voor een beter 
alternatief.  
 
Bovendien is 2025 nog ver weg. In tussentijd zitten we in Utrecht niet stil. We werken er hard aan om 
de wachtlijst te verkorten. Komende week komen we met aanvullende maatregelen om de wachtlijst 
Utrecht verder terug te dringen.  
  
 


