
 

 

 

 

 

 

Fractie: PVVP 

Naam: T. Nijdam 

Onderwerp: Brief PVVP beleid huishoudelijke zorg 

Datum indiening vragen: 23 november 2915 

 

 

Geacht college van B&W 

                                    Emmeloord 19-11-2015 

Onderwerp:   

beleid met betrekking tot de huishoudelijke verzorging in Steenwijkerland/Urk en 

Noordoostpolder strookt niet met het beoogde maatwerk uit de WMO 2015.(zie 

ingekomen mail A03 van 2 november/ verslag 29 oktober) bij de ingekomen stukken 

komende raad. 

 

De PVVP heeft meermalen in 2014/2015 aangegeven aan het college van 

Noordoostpolder zich niet te kunnen vinden in een algemene voorziening. 

Burgers die het afgelopen jaar bezwaar maakten hierover, werden door de 

bezwaarcommissie in het gelijk gesteld,maar het beleid bleef ongewijzigd. 

Wat we nu constateren is dat overal in den lande, onder druk van bezwaren van clienten, 

rechtszaken met succes worden gevoerd, ontwikkelingen die de PVVP ten zeerste 

betreurt, en wat zeker niet de intentie van de wetgever was bij het uitvoeren van de 

WMO. 

College het zal u niet ontgaan zijn dat er de komende dagen ook uitspraken in een van 

de SUN gemeenten te verwachten zijn, die het gevoerde beleid gerechtelijk onderuit 

willen/gaan halen. 

2016 wordt voor al die werkers in de zorg een spannend jaar, of zij met het tot nu toe 

gevoerde beleid hun baan met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden kunnen behouden. Zowel 

de zorgverleners als zorgontvangers hopen daar stellig op en samen gaan zij de komende 

tijd  benutten, voor 1 januari 2017 daar verandering in aan te brengen. 

De PVVP hoopt en verwacht van dit college dat zij in de resterende tijd tot 1 januari 2017 

haar ingezette koers/beleid met een algemene voorziening tijdig gaat verlaten en alsnog 

kiest voor het beoogde maatwerk, zo de wetgever dit heeft beoogd in de WMO.  

 

In afwachting van uw reaktie verblijven wij: 

 

Met vr groet Fractie PVVP 

Teun Nijdam/Dick Offringa/Theo Elschot 

 
Reactie college: 

 

Geachte heer Nijdam, heer Offringa en heer Elschot, 

 

Hartelijk dank voor uw brief. Wij waarderen uw betrokkenheid ten aanzien van 

de ondersteuning van onze inwoners en de werkgelegenheid van de 

medewerkers in loondienst bij ZONL. 

 

Wij staan achter het beleid met betrekking tot de hulp bij huishouden.  

Dit betekent, dat inwoners die zich niet op eigen kracht of met behulp van hun 

sociale netwerk kunnen redden gebruik kunnen maken van de algemene 

voorziening voor schoonmaakondersteuning en/of de maatwerkvoorziening 

Ondersteuning/hulp bij huishouden.  



 

Want wij hebben de algemene voorziening op zorgvuldige wijze ingeregeld.  

De algemene voorziening is ingericht conform de kaders van de Wmo 2015 en 

de Memorie van toelichting op de Wmo 2015. Daarnaast is gedurende het 

proces regelmatig juridisch advies ingewonnen bij zowel interne als externe 

partijen. Daarnaast heeft de bezwarencommissie van de gemeente 

Noordoostpolder niet te kennen gegeven, dat het beleid niet juist is.  

 

Mocht de uitspraak van de Rechtbank anders uitwijzen, dan zullen we hiermee 

zorgvuldig omgaan en ons beleid heroverwegen. 

Op dit moment zijn er drie rechtbankzaken die naar alle waarschijnlijkheid 

begin januari 2016 door een meervoudige kamer worden behandeld. De 

principiële vraag die daar aan de orde zal komen is: “Is de algemene 

voorziening financieel laagdrempelig genoeg?” Ofwel is financiële compensatie 

via de bijzondere bijstand wel laagdrempelig genoeg. Wij wachten deze 

uitspraak af en zullen hier op een zorgvuldige wijze mee omgaan. Dit houdt in, 

dat als het beleid op een onderdeel toch niet juist blijkt te zijn, wij onze beleid 

zullen heroverwegen. 

 

De uitspraak staat los van de HHT gelden, want deze eindigen eind 2016 en de 

algemene voorziening blijft vanaf 2017 en verder beschikbaar. 

De duur van de HHT gelden staan los van de beschikbaarheid van de algemene 

voorziening. De HHT gelden die wij ontvangen van het rijk, zijn tijdelijk en 

bedoeld om de medewerkers van ZONL langer de tijd te geven om van werk 

naar werk te bemiddelen. De HHT gelden eindigen eind 2016.  

 

Wij vertrouwen er op u hiermee goed te hebben geïnformeerd. 

 

Datum beantwoording vragen: 27 november 2015 

Contactpersoon: J. Okma 

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

Tel: 3229 

 


