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NOORDOOSTPOLDER 

RAAD 

M O T I E 2016-07-15d 

Onde rwe rp : campagne huishoudelijke hulp PGB-ZIN 

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

overwegende dat 
1. in de brief van Van Rijn staat dat de gemeente haar verantwoordelijkheid moet 

nemen; 
2. inwoners die bijzondere bijstand ontvangen bekend zijn bij de gemeente; 
3. mensen die voor 01-03-2015 in de Wmo zaten bekend zijn bij de gemeente; 
4. mensen die tussen 01-03-2015 en nu recht hebben verkregen op een 

maatwerkvoorziening ook bekend zijn bij de gemeente, 

van mening dat 
1. niet alle mensen die met de Wmo huishoudelijke hulp te maken hebben in beeld 

zi jn; 
2. de wijze waarop nu de hersteloperatie wordt ingezet onvoldoende is; 
3. alle inwoners van de gemeentelijke beleidswijziging op de hoogte gebracht dienen 

te worden; 

verzoekt het college 
zorgvuldig haar werk te doen en een grootschalige campagne te voeren in 
begrijpelijke taal, om zo alle inwoners van de gemeente te informeren over de 
beleidswijziging huishoudelijke hulp Wmo 2015; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening en naam: 
De fractie(s) van: Naam: 
SP T. Hoekstra 

ONS L.H.M. Lammers 

PvvP T. Nijdam 

Voor: 

Tegen : ^ C & f l ; C U - S A f ; P U ; \ h J ^ D U . 
Beslu i t gemeen te raad : Anngrnnmrn / verworpen 



Motie 2016-07-15d*) SP - Breedschalige campagne 

M. Uitdewilligen 
W.J. Veendrick 
J.C.M. Goos 
B.H. Reussing 
G. J.J. van der Wal 
F.P.J. van Erp 

J. van der Boom 

Christenunie SGP 
H. van Keulen 
H.J. Lambregtse 
J. Simonse 
T.J. van Dijk 
J.W. Simonse 

T. Tuinenga 
E. van Elk 

T. van Steen 

B. Wielenga 
W.P. Keur 
E. Lindenbergh 

SP» 
T.G. Hoekstra 
J.L.M. Nijholt 
M. Dekker 

Voor: 9 Tegen: 19 Totaal: 28 
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S. Werkman 
A.D. van de Beek 
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R. van der Velde 
H.M. Hekkenberg 

J.M. van de Velde 
G.P.F. Vilé 
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