
qyyp gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

M O T I E 2016-07-15b 

O n d e r w e r p : Huishoudelijke hulp 2017 

De raad van de Gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 04-07-2016 
gehoord de beraadslagingen, 

overwegende dat 
1. uitspraken van de CRvB duidelijkheid geven over hulp bij huishouden; 
2. de normtijden voor hulp bij huishouden moeten berusten op objectief en 

onafhankelijk onderzoek naar de ti jd die nodig is voor een schoon en leefbaar 
huis, 

van mening dat 
1. gehanteerde normtijden door het CIZ veelal gebasseerd zijn op het werken met 

de stopwatch; 
2. er al deccennialang succesvol, objectief en onafhankelijk wordt beoordeeld aan de 

hand van een GITHA-systemathiek; 
3. het hanteren van deze systemathiek, bij bijv. een verzoek voor een tijdelijke 

maatwerkvoorziening (art 2.3.2 en art 2.3.3 WMO 2015), onnodige rechtsgang 
kan voorkomen; 

4. rust voor inwoners en een toekomstbestendig beleid belangrijk zijn en mede 
bepalend zijn voor een schoon en leefbaar huis; 

5. door de GITHA-systematiek een objectieve en realistische ti jd ontstaat, 

verzoekt het college 
1. de normtijden bij aanvragen huishoudelijke ondersteuning via de GITHA-

systematiek te bepalen en deze vanaf 1 sept 2016 te hanteren; 
2. bij een verzoek om een tijdelijke maatwerkvoorziening WMO 2015 (art. 2.3.2 en 

2.3.3) de GITHA-systematiek toe te passen en de CIZ-normen niet langer te 
hanteren 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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