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Vragen ex art 38 PvdA en CDA over de huishoudelijke ondersteuning

I

Geachte heer Brander en mevrouw de Raadt,

Op 28 december 2015 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de 
huishoudelijke ondersteuning.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.

1. Kunt u ons een overzicht geven van de aantallen indicaties huishoudelijke hulp 
per kwartaal in 2014 en 2015?

Antwoord:
In het bijgevoegde overzicht kunt u de gevraagde gegevens vinden.

2. Deelt het college het beeld dat er in de praktijk over 'uren'wordt gesproken? 
Welke betekenis hecht u daaraan?

Antwoord:
Het is het college bekend dat er in de praktijk bij het opstellen van het 
ondersteuningsplan nog geregeld over ‘uren’ wordt gesproken. Dit is aan de orde bij 
het bepalen van de eigen bijdrage voor de burger. Vervolgens is het voor de burger 
van belang de tijden te weten wanneer de hulp langs komt. Het klopt dat de 
werknemers vervolgens in (contract)uren worden betaald.

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden
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3. Kimt u ons een overzicht geven van de verdeling van dit aantal uren voor 2015? 

(bij voorkeur peildatum eind september)? Kunt u hetzelfde overzicht ook geven 
voor de 'oude' urenindicatie van 2014 (zelfdepeildatum)?

Antwoord:

Het college gaat zich inspannen om het gevraagde overzicht te leveren.

4.
Kunt u duiding geven aan de cijfers over 2015 in relatie tot 2014? Geeft dit wat 
u betreft het beeld dat er in voldoende mate maatwerk wordt geleverd?

Antwoord:
Maatwerk betekent het doen van een zorgvuldig onderzoek naar de persoonlijke 
situatie van de burger en hier vervolgens een passende oplossing voor realiseren.
Dit zorgvuldig onderzoek is geborgd in de systematiek die Haarlem momenteel 
uitvoert bij het beschikken van een maatwerkvoorziening in het kader van de 
Wmo, dus ook voor de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.

5. kunt u ons een overzicht geven van de lopende rechtszaken tegen de beschikking 
voor huishoudelijke ondersteuning? Kunt u iets zeggen over de verwachting of 
er meer zullen volgen?

Antwoord:

Er is op dit moment sprake van 1 rechtszaak. Daarnaast zijn er 6 voorlopige 
beroepsschriften op bezwaar waarop nog een aanvulling volgt. Wij kunnen geen 
uitspraak doen over de verwachting of er meer zullen volgen.

6. Afgesproken is dat huishoudelijke hulpen een signalerende functie hebben bij 
het eventueel verhogen van de huishoudelijke hulp. In hoeveel gevallen is in 
2015 het ondersteuningsplan 'omhoog' bijgesteld op basis van dergelijke 
signalen? Hoe beoordeelt u dat?

Antwoord:
Uit de reguliere gesprekken die worden gevoerd met aanbieders blijkt dat de 
dynamiek in inzet, die inherent is aan de gekozen werkwijze, in de praktijk 
aanwezig is. Ondersteuningsplannen zijn niet in beton gegoten. Als de situatie voor 
de burger verandert en daardoor meer ondersteuning nodig is vanuit de aanbieder, 
wordt het ondersteuningsplan hier op aangepast. Exacte aantallen over het aantal 
aanpassingen die worden doorgevoerd zijn ons niet bekend. Het is aan de aanbieder 
en de burger samen om hier overeenstemming over te krijgen. Lukt dit niet, dan is 
er een duidelijke werkwijze met de gemeente afgesproken om tot een oplossing te 
komen.
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7. Tijdens de commissievergadering van 3 december heeft u aan het CDA
toegezegd te bezien of het klanttevredenheidsonderzoek naar voren gehaald kan 
worden. Wilt u ervoor zorgen dat ook de ervaringen van bijvoorbeeld 
huishoudelijke hulpen, aanbieders en gemeentelijke professionals in beeld 
worden gebracht? Dit zou naar ons idee verdiepend inzicht kunnen bieden in de 
werking van de nieuwe systematiek en mogelijke verbeteringen.

Antwoord:
Nee, het college neemt in overweging op welke manier de tevredenheid van 
huishoudelijke hulpen en andere professionals eventueel kan worden gemeten.
Wij delen uw mening dat kennis hebben van de ervaringen van alle betrokkenen van 
belang is bij de uitvoering en mogelijke bijstelling van deze nieuwe systematiek bij 
de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning. Om die reden is er geregeld 
overleg met de aanbieders en is er een structureel afstemmingsoverleg tussen beleid 
en uitvoering, waarin onder andere de methodiek van resultaat gericht werken aan 
bod komt.

8. Is het college op de hoogte van alternatieve manieren in den lande waarop de 
huishoudelijke ondersteuning wordt vormgegeven en de ervaringen die 
daarmee zijn opgedaan?

Antwoord:
Het college is hiervan op de hoogte. Jurisprudentie toont echter aan dat er weinig 
alternatieven stand houden, naast het behouden van de maatwerkvoorziening. Een 
belangrijk aspect van het beschikken van een maatwerkvoorziening is dat er een 
zorgvuldig onderzoek plaats vindt naar de persoonlijke situatie van de burger. Zoals 
u wellicht weet buigt op 23 maart 2016 de hoogste rechter, de Centrale Raad van 
Beroep, zich over het beleid rondom de huishoudelijke ondersteuning. Juist omdat 
er landelijk door de nu aanwezige beleidsvrijheid die gemeenten momenteel hebben 
verschillende keuzes worden gemaakt. Er is grote behoefte aan duidelijkheid. De 
verwachting is dat er voor de zomer een uitspraak volgt. Afhankelijk van de 
uitkomst wordt bekeken of de gekozen methodiek op basis van deze uitspraak 
aanpassingen behoeft.

9. Welke lessen zijn hieruit te trekken voor de Haarlemse systematiek?

Antwoord:
Ondanks dat we ons goed realiseren dat de methodiek van de Haarlemse 
systematiek nog op punten verbeterd kan worden, is het basisprincipe van 
resultaatgerichte financiering, gekoppeld aan het behouden van de 
maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, geen slechte keuze geweest. Er 
wordt immers voldaan aan het feit dat er een zorgvuldig onderzoek plaats vindt. Het 
is van belang hierbij te melden dat er door de gemeente bij het vaststellen of er wel 
of geen toegang is tot de voorziening wel degelijk de persoonlijke omstandigheden 
van de burger worden meegewogen Het vervolgens bepalen wat de nodige inzet
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wordt is aan de aanbieder en de burger samen, hetgeen resulteert in een door beide 
partijen ondertekend ondersteuningsplan. In de huidige systematiek wordt vorm 
gegeven aan een van de door de raad vastgestelde uitgangspunten beschreven in de 
beleidsnota ‘samen voor elkaar’, namelijk: vertrouwen in de professional. 
Ervaringen van betrokkenen, als ook de uitspraak van de centrale raad van beroep 
biedt ons aanknopingspunten om de Haarlemse systematiek , in goed overleg met 
betrokkenen, verder te optimaliseren.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders,


