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Overwegende dat 

Het groot belang is dat de gemeente een eenduidig 
vragenformulier opstelt, in de toekomst te gebruiken door alle 
medewerkers van de zorgaanbieders om verschillen in het aantal 
vastgestelde uren bij gelijke omstandigheden te voorkomen; 

In dat vragenformulier ook een indicatie wordt gegeven voor de 
tijd die een bepaalde activiteit kost, zodat een objectieve grondslag 
aanwezig is voor het aantal vast te stellen uren; 
Draagt het college op om: 

Een vragenformulier op te stellen dat aan deze voorwaarden 
voldoet; 

Alle aanbieders van huishoudelijke ondersteuning te verplichten 
om dat vragenformulier te gaan gebruiken voor het opstellen van een 
individueel hulpplan. 

Afdeling 
SZW/WMO 

Verantwoordelij ke 
Wolf, R. de 

Email 
rwolf@haarlem.nl 

Telefoonnummer 
0235115208 

Stand van Zaken/afdoening 
Binnen het experiment 'hulp bij het Huishouden' in het jaar 2014 is het ondersteuningsplan (formulier) 
voorbereid met een deel van de aanbieders. Hiermee is tijdens het experiment gewerkt en ervaring opgedaan. 
Het ondersteuningsplan bevat een tabel met de activiteiten die nodig zijn om een schone en leefbare woning 
te realiseren met de frequentie. Medio december is het ondersteuningsplan (verder) aangepast aan de nieuwe 
(regionale) werkwijze op basis van de nieuwe contracten. Met de aanbieders is besproken dat er een nieuw 
regionaal formulier komt, uniform voor alle gecontracteerde aanbieders Alle informatie die we van de 
aanbieders hebben gekregen wordt daarbij benut. Het nieuwe formulier zal in juni worden besproken met de 
aanbieders. Zodra het formulier definitief wordt ingevoerd ontvangt u een exemplaar. 

Iedere keer dat de aanbieder bij de burger de ondersteuning levert, op basis van de gemaakte 
afspraken in het ondersteuning plan, tekent de burger voor akkoord voor het aantal uur dat de aanbieder heeft 
gewerkt. Op deze wijze heeft de burger inzicht in het aantal uur waarop de eigen bijdrage wordt berekend 
door het CAK. 
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NB 
De SP gaat uit van: 
- thuiszorg; (nogmaals) het gaat om huishoudelijk ondersteuning. 
- uren (tweede bullit onder constatering); (ook hier nogmaals) het gaat sinds 01-01-2015 om het afspraken 

maken over welke activiteiten er verricht moeten worden om tot een schone en leefbare woning te komen. 
Vertaling naar tijd moet plaatsvinden om de eigen bijdrage te kunnen berekenen bij het CAK en de 
planning van de medewerkers te kunnen doen bij de aanbieder. Betaald wordt door de gemeente op basis 
van een periodetarief. 

- gelijke omstandigheden, gelijk toekennen (tweede bullit onder constatering); Geen enkele situatie en 
cliënt kan als gelijk worden gekenmerkt. Daarbij gaat het in de Wmo om maatwerk. 

Hoofdafdelingsmanager Dorscheidt, E.H.L. 


