
 

 

 

 

 

Fractie: PvvP 

Naam: De heer Nijdam 

Onderwerp: Huishoudelijke hulp 

Datum indiening vragen: 10-09-2014 

 

Inleiding 

Uit de vele uitleg en reacties m.n in het vragenhalfuur van de Wethouder, belast met o.a. 

de WMO, bespeur ik bij haar het gevoel van machteloosheid, ook al probeert ze vele 

malen aan te geven dat iedereen die ondersteuning krijgt die noodzakelijk is (na 

herindicatie). Hoe en wie deze HH hulp ondersteuning na 1 maart zal gaan uitvoeren is 

voor haar op dit moment van ondergeschikt belang, evenals het verdwijnen van een 

vroeg signaleringsfunctie, die nu wel aanwezig is en kosten besparend heeft gewerkt. 

Het lijkt er steeds meer op dat het het per maart niet om de vraag gaat wie de HH zorg 

gaat verlenen, maar om zoveel mogelijk op het budget voor HH hulp te willen besparen, 

zodat een restant budget HH hulp naar anderen, zoals bv zorgboerderijen, overgeheveld 

kan worden. 

 

Vragen: 

Vraag1: kan de wethouder dit gevoel bij de PVVP fractie wegnemen en weerleggen dat 

dit absoluut niet de bedoeling is? 

Antwoord: 

Ik kan dit gevoel, wat leeft bij uw fractie, niet wegnemen. Dat is uw gevoel. 

Ik vind, dat we een goed besluit hebben genomen om een algemene voorziening 

op te zetten. Er is zeker geen gevoel van machteloosheid ten aanzien van dit 

dossier. 

Verder is er geen algemene voorziening opgezet om maar zoveel mogelijk op 

het budget voor HH hulp te kunnen besparen. De aanleiding voor het anders 

vormgeven van de Hulp bij huishouden is (zie Eindrapport Hulp bij huishouden, 

juni 2014):  

1. de nieuwe Wmo 2015;  

2. de aflopende contracten ZIN en werkafspraken met zorgaanbieders eind 

2014; 

3. de rijks korting op de vergoeding aan gemeenten voor de bekostiging van 

de huishoudelijke hulp per 1 januari 2015 met uiteindelijk 40% (in 

2016).  

Bij het uitwerken van de verschillende scenario’s om de hulp bij huishouden 

vorm te geven, zijn we uitgegaan van de volgende beleidsuitgangspunten (zie 

Eindrapport Hulp bij huishouden, juni 2014): 

• cliënt behoudt zoveel mogelijk zijn vertrouwde hulp; 

• waarborgen kwaliteit hulp bij huishouden; 

• maatwerk kunnen bieden aan cliënt; 

• maatschappelijke ondersteuning continueren voor cliënten; 

• inzetten op het versterken van algemene voorzieningen om zodoende een 

verschuiving van maatwerkvoorziening naar algemene voorziening te 

kunnen realiseren; 

• HH2 (regie voeren over het huishouden) wordt indien mogelijk 

meegenomen met de functie Begeleiding vanuit de AWBZ, die per 1 

januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de gemeenten komt; 

• een vangnet zijn voor de inwoners die het echt nodig hebben en die er 

zelf (financieel) niet in kunnen voorzien; 

• periode van onzekerheid voor cliënten en hulpverleners indien mogelijk 

zo kort mogelijk houden; 



• binnen het budget blijven. 

 

 

Vraag 2: gaat het college zich inspannen om samen met aanbieders de van Rijn gelden 

te benutten voor onze gemeente. 

Antwoord: 

Ja. In het collegevoorstel Hulp bij Huishouden per maart 2015, welke door het 

college op 19 augustus 2014 is vastgesteld en ter informatie naar de 

raadscommissie Samenlevingszaken is verzonden, is ingegaan op de praktische 

uitwerking en de effecten van de Van Rijn gelden. Uit dit voorstel blijkt, dat de 

Van Rijngelden geen financiële dekking bieden voor inwoners om de 

huishoudelijke hulp in loondienst in te kopen. Gemeenten onderzoeken nog de 

mogelijkheden om de middelen aan te vragen voor de maatwerkvoorziening 

ondersteuning (voorheen individuele voorziening HH2 ZIN). In een later 

stadium zal ik u informeren over het resultaat van deze aanvraag. 

 

Vraag 3 : hoe kijkt u tegen de massa ontslagen in de zorg aan,de teller is de 25.000 

inmiddels gepasseerd en komen er dagelijks nieuwe ontslag meldingen bij. Volgens 

ACTIZ zullen het er 55.000 worden.Ook word u per 1jan 2015 als gemeente 

verantwoordelijk voor de arbeidsmarkt/ en de vernieuwing binnen de WSW, de 

Participatiewet. 

Antwoord: 

Ik begrijp uw zorg over het wegvallen van werkgelegenheid en ik wil niets 

afdoen aan de grote impact die dit heeft op medewerkers in Noordoostpolder 

die ontslag krijgen. Ik ben echter niet verantwoordelijk voor de mogelijk 55.000 

medewerkers, die landelijk worden ontslagen. Dit geldt ook voor de 

medewerkers die in Noordoostpolder worden ontslagen. ZONL is 

verantwoordelijk voor deze medewerkers. Als gemeente willen wij middels het 

starten van het bemiddelingsbureau deze medewerkers perspectief op werk 

bieden. Het is vanzelfsprekend aan de medewerker zelf om de keus te maken 

om als dienstverlener aan huis aan de slag te gaan.  

Wij zijn ook nu al verantwoordelijk voor participatie van inwoners in onze 

gemeente. En de medewerkers van ZONL, die ontslag krijgen vanaf maart 2015, 

vallen niet onder de nieuwe doelgroep van de Participatiewet.  

Rechtstreeks ingediende vraag over brief over langdurige zorg van 22 juli 2014: 

Ivm met mijn controlerende taak als Raadslid heb ik behoefte aan een nadere  toelichting 

hoe onze Gemeente met onderdelen van deze brief om wil gaan,en welke acties zij 

samen met aanbieders hierin willen nemen. Het gaat dan om de volgende in brief 

genoemde onderdelen: 

 

1: ARBEIDSMARKT 

 

2: TASKFORCE TRANSITIE LANGDURIGE ZORG 

 

3: DE HUISHOUDELIJKE HULP TOELAGE 

 

4: LOKALE INVULLING EN UITWERKING DOOR GEMEENTE EN AANBIEDERS BINNEN 

GEZAMELIJKE UITGANGSPUNTEN EN DE PLANNEN DIE VOOR 15 OKTOBER INGEDIEND 

MOETEN ZIJN.(uitgangspunten 1 t/m 5  pag 4 van voornoemde brief) 

 

Antwoord: 

1/3/4 

In het collegevoorstel Hulp bij Huishouden per maart 2015, welke door het 

college op 19 augustus 2014 is vastgesteld en ter informatie naar de 

raadscommissie Samenlevingszaken is verzonden, is ingegaan op de praktische 

uitwerking en de effecten van de Van Rijn gelden. Uit dit voorstel blijkt, dat de 



Van Rijngelden geen financiële dekking bieden voor inwoners om de 

huishoudelijke hulp in loondienst in te kopen. Gemeenten onderzoeken nog de 

mogelijkheden om de middelen aan te vragen voor de maatwerkvoorziening 

ondersteuning (voorheen individuele voorziening HH2 ZIN). In een later 

stadium zal ik u informeren over het resultaat van deze aanvraag. 
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Onze gemeente is bekend met de mogelijkheid om ondersteuning in te roepen van de 

Taskforce transitie langdurige zorg. Tot op heden heeft onze gemeente geen hulp in 

hoeven te roepen van deze taskforce transitie langdurige zorg.  

 

Tot slot 

Mocht u aanvullende technische vragen hebben, dan nodig ik u graag uit om 

deze te stellen aan de betrokken beleidsadviseur tijdens de tafeltjesmarkt 

voorafgaand aan de RTG van 22 september a.s. 
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