
 

 

 

 

 

Fractie: Pvvp 

Naam: T. Nijdam 

Onderwerp: Algemene voorziening HH 

Datum indiening vragen: 19 juni 2014 -16.20 

 

 

Er ligt zo ik begrepen heb een definitief college voorstel, waar het college afgelopen 

dinsdag ja tegen gezegd heeft. 

Vraag: wanneer komt dit voorstel in de raad ter besluitvorming? 

  

Antwoord: 

Dit voorstel komt niet in de raad ter besluitvorming maar is wel ter informatie 

naar de commissie Samenlevingszaken verzonden. Tevens is het onderwerp 

hulp bij huishouden meegenomen op de agenda bij het Decentralisatiesoverleg 

kerngroep commissieleden Samenlevingszaken.  

  

De uitgangspunten van het Gemeenschappelijk kader en het Beleidsplan Wmo-

Volksgezondheid 2012-2015, welke door de raad zijn vastgesteld, zijn vertaald 

naar beleid en uitvoering. De wijze van doorontwikkeling van voorzieningen is 

meegenomen in de nota Lokale ondersteuning, uitgangspunten voor een 

krachtige uitvoeringsorganisatie in het sociale domein, welke najaar 2013 is 

vastgesteld door het college. Hierin is opgenomen om voor hulp bij huishouden 

een algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning op te zetten.  

  

In het huidige voorstel Hulp bij huishouden per 2015, welke door het college op 

10 juni 2014 is vastgesteld, is de algemene voorziening uitgewerkt en heeft een 

financiële doorrekening op basis hiervan plaatsgevonden. Aangezien niet zeker 

is of de nieuwe wmo 2015 per 1 januari 2015 in werking treedt, is in dit 

voorstel ook het scenario “Doorgaan met de HH op de huidige manier” 

meegenomen. Dit blijkt voor het college geen optie gezien het tekort van krap € 

500.000 wat ontstaat op het “oude” Wmo budget.    

  

Vraag: Heeft u van de RTG van maandag 16 juni een gevoel overgehouden van door te 

kunnen pakken ,met dit voorstel uit de reakties van de aanwezige partijen? 

  

Antwoord: 

Deze vraag kan wethouder Hennie Bogaards niet beantwoorden, omdat er 

geen voorstel voor besluitvorming ligt bij de raad (zie antwoord bij vraag 

1). Tijdens de RTG van maandag 16 juni j.l. heeft Hennie Bogaards 

informerende vragen van de raad beantwoord en was er ruimte om over 

dit importante onderwerp van gedachten te wisselen. Wethouder Hennie 

Bogaards constateerde, dat een meerderheid begrijpt waarom deze keuze 

is gemaakt. 

 

Vraag : loopt u niet veel te hard van stapel,de nieuwe wet WMO moet nog langs de 

eerste en tweede kamer. 

  

Antwoord: 

We zijn genoodzaakt om op de ontwikkelingen in te spelen alsof ze per 1 

januari 2015 ingaan. Doen wij dit niet, dan zijn wij niet tijdig klaar met de 

voorbereidingen die nodig zijn om een zorgvuldige in werking treden van de 

nieuwe Wmo per 2015 mogelijk te maken.  



De Tweede Kamer nam op 24 april de nieuwe Wmo ('Wmo 2015') aan met een 

ruime meerderheid. De Eerste Kamer behandelt de Wmo 2015 op 7 en 8 juli a.s. 

  

Vraag: ook in financieel opzicht heeft u toch wel enige speling om een partij als ZONL 

wat langer de tijd te gunnen om haar organisatie daar op af te stemmen en daarmee 

enige onrust weg te nemen. 

  

Antwoord: 

Dit is niet haalbaar. Op basis van de financiële doorrekening voor de 

overbruggingsperiode leidt doorgaan met de HH op de huidige manier tot een 

tekort van krap € 400.000 op het “oude” Wmo budget. Indien we dit zouden 

doen, kunnen we geen vangnet bieden aan de meest kwetsbaren en aan 

inwoners die het echt niet redden én vergroten we de onzekerheid van de totale 

lasten van alle beleid uit de drie decentralisaties (budget sociaal domein).  

  

Daarnaast is onze verwachting, dat de onrust blijft als wordt besloten de 

algemene voorziening later in werking te laten treden en dat de duur van 

onzekerheid voor cliënten hiermee juist wordt verlegd. Dit is in strijd met één 

van onze beleidsuitgangspunten: “periode van onzekerheid voor cliënten en 

hulpverleners indien mogelijk zo kort mogelijk houden”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum beantwoording vragen: 24-6-2014 

Contactpersoon: J.Okma 

E-mail adres:  j.okma@noordoostpolder.nl 

Tel: +31 (0)527 63 32 29 

 


