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Geachte mevrouw Klazes, geachte raadsleden, 

Op 5 januari j l . stuurde mevrouw Klazes, namens fractie GroenLinks, het college 
artikel 38-vragen inzake indicatie Wmo huishoudelijke ondersteuning. Hieronder 
volgt de beantwoording van het college op de gestelde vragen. U leest eerst de 
inleiding van raadslid mevrouw Klazes op haar vragen en de vraag zelf. In cursief 
wordt onder de vraag het antwoord van het college gegeven. 

Inleiding GroenLinks op vragen: 
Op 30 december j l . ontving ik een mail van een medewerker van VIVA, één van de 
instanties die in Haarlem verantwoordelijk is voor de uitvoering van huishoudelijke 
ondersteuning in het kader van de WMO. 

In de mail stelde zij dat zij met ingang van vandaag, 5 januari, geacht wordt om aan 
de hand van een vragenlijst die zij voorlegt aan de cliënt, te bepalen op welke hulp 
de cliënt recht heeft. Met andere woorden: zij is, net als haar collega's, 
verantwoordelijk voor de indicatie WMO m.b.t. huishoudelijke hulp. 

Zoals bij u bekend heb ik onlangs mijn ongerustheid geuit over de manier waarop 
de indicatiestelling WMO zal plaatsvinden. Volgens u was mijn ongerustheid 
gebaseerd op een incident. Deze brief lijkt aan te tonen dat het niet om een incident 
gaat en de manier waarop de indicering plaats vindt op zijn minst te wensen 
overlaat. Zorgwekkend omdat het een belangrijk onderdeel vormt van adequate 
zorgverlening aan onze kwetsbare burgers. 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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Voor alle duidelijkheid: 
- Zij is thuiszorg medewerkster. Zij heeft geen cursus of opleiding gedaan om de 

afweging te kunnen maken hoeveel hulp de cliënt nodig heeft 
- Zij zal niet extra betaald worden voor deze extra functie 
- Zij ontving de brief 5 dagen voordat zij geacht werd de eerste cliënt te indiceren 
- Zij was voor de ontvangst van de brief niet op de hoogte van haar functie 

uitbreiding 
- Tussen de ontvangst van de brief en de uitvoering op 5 januari was het kantoor 

van VIVA niet bereikbaar in verband met de feestdagen, zij kon er niet terecht 
met haar vragen. 

Naar aanleiding van haar mail wil ik u graag de volgende vragen stellen: 
1. Bent u op de hoogte van de werkwijze van VIVA? 

Antwoord college: 
Er is geen sprake van dat ViVa! Zorggroep indiceert. Dat was en is de 
verantwoordelijkheid van de gemeente. Viva! Zorggroep stelt wel samen met de 
cliënt het ondersteuningsplan op dat moet waarborgen dat een schoon en 
leefbaar huis wordt gerealiseerd. 

Wij hebben met ViVa! Zorggroep contact opgenomen en zijn nog steeds met hen 
in gesprek over hun werkwijze bij het leveren van huishoudelijke ondersteuning 
in de nieuwe vorm. U bent hierover geïnformeerd middels een brief van 
wethouder Van der Hoek aan de commissie Samenleving, dd. 16 januari 2015 
kenmerk SZW/Wmo/2015/222-45. De wethouder zal u, namens het college, ook 
op de hoogte stellen van de uitkomst van de vervolggesprekken met ViVa! 
Zorggroep. 

2. Bent u van mening dat de medewerkers van VIVA in staat zijn om te beoordelen 
hoeveel ondersteuning de cliënt nodig heeft? 

Antwoord college: 
In het raadsbesluit met betrekking tot de uitwerking van de lichtste vorm van 
Hulp bij het huishouden (2014/168101) heeft de raad besloten dat de aanbieder 
het gesprek met de burger voert over de invulling van de huishoudelijke 
ondersteuning om tot een schoon en leefbaar huis te komen. Het gaat daarbij 
dus niet om de vraag hoeveel ondersteuning een cliënt nodig heeft van de 
aanbieder, maar over de vraag hoe een schoon en leefbaar huis te realiseren 
door de inzet van de bewoner zelf, zijn of haar omgeving, andere algemene 
maatschappelijke voorzieningen en de professionele aanbieder. Dus om de 
vraag wélke activiteiten van de professionele aanbieder nodig zijn. De 
afspraken over hoe een schoon en leefbaar huis te realiseren is voor die 
betreffende burger, wordt vastgelegd in een ondersteuningsplan. 
Wij hebben uit diverse bronnen signalen ontvangen dat (een aantal) 
medewerkers van ViVa! Zorggroep niet of onvoldoende zijn voorbereid om dit 
goed te kunnen doen. Dit onderwerp maakt daarmee een belangrijk onderdeel 
uit van de gesprekken die wij momenteel voeren. 
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3. Volgens artikel 2.4. uit de verordening WMO zoals vastgesteld in de raad op 30 
oktober j l . zal de indicatie opgesteld worden aan de hand van een gesprek tussen 
een deskundige en de belanghebbende(n): 
"Het college onderzoekt in een gesprek tussen deskundigen en degene door of 
namens wie de melding is gedaan, dan wel diens vertegenwoordiger en waar 
mogelijk met de mantelzorger of mantelzorgers en desgewenst familie, zo 
spoedig mogelijk en voor zover nodig(...)" 
Beschouwt u de medewerkers van VIVA als deskundigen zoals bedoeld in 
bovenstaand artikel? 

Antwoord college: 
Het geciteerde artikel ziet toe op de wijze waarop een indicatie voor een 
maatwerkwerkvoorziening tot stand dient te komen. Zoals reeds hij vraag één 
uiteen is gezet, is er geen sprake van dat ViVa! Zorggroep indicaties afgeeft. Dit 
is en blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente. In vraag twee wordt de 
rol van de aanbieder uiteengezet. 

4. Vindt u de werkwijze van VIVA acceptabel? / 5. Zo niet, gaat u VIVA hierop 
aanspreken en zo ja, hoe? 

Antwoord college: 
Het college onderzoekt, samen met de regiogemeenten met wie wij hierin 
samenwerken, of ViVa! Zorggroep zich bij haar werkwijze en communicatie 
daarover houdt aan de door hen met de gemeente afgesproken werkwijze en 
contractueel vastgelegde afspraken. Uiteraard maakt onderdeel van dit 
onderzoek uit dat wij met ViVa! Zorggroep hierover spreken en hen op zaken 
aanspreken. Zoals in de genoemde brief van de wethouder wordt vermeld, lopen 
op dit moment vervolggesprekken op zowel management- als bestuurlijk niveau. 

6. Wat gaat u doen om de indicatie van de huishoudelijke ondersteuning in het 
kader van de WMO op een gefundeerde wijze uit te (laten) voeren? 

Antwoord college: 
De procedure om tot een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning te komen 
is in de beantwoording van vraag twee en drie aan de orde gekomen. Het 
college is van mening dat dit een zorgvuldige werkwijze betreft die past bij de 
Wmo 2015 en de principes van Samen voor Elkaar. De feitelijke 
indicatiestelling, het afgeven van een beschikking, gebeurt sinds 2007 voor 
huishoudelijke ondersteuning op gefundeerde wijze door gemeentelijke 
professionals. Dat is ongewijzigd gebleven. 
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7. Kunnen wij als Cie. samenleving inzage krijgen in de overeenkomst tussen de 
gemeente en de partijen die de thuiszorg uitvoeren? 

Antwoord college: 
De gemeenteraad heeft reeds de offerte uitvraag voor huishoudelijke 
ondersteuning in juni 2014 ter informatie ontvangen (2014/202253). De 
commissie heeft het op 3 juli 2014 geagendeerd voor de commissie Samenleving. 
In de offerte uitvraag is de tekst van de overeenkomst opgenomen. 

Hoogachtend, 

I 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, —• de burgemeester. 

J. Scholten nm-B.B. Schneiders 


