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Geachte leden van de SP fractie, 

Op 5 september 2013 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake uw bericht dat 
de SP ter ore is gekomen dat de Hulp bij het Huishouden categorie 3 bij de SHDH 
gaat verdwijnen. 
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. Klopt het dat bij SHDH de functie HHW3 wordt geschrapt? 
De SHDH blijft categorie 3 Hulp bij het Huishouden leveren conform de 
huidige raamovereenkomst. 

2. Zijn er andere thuiszorginstelling waarbij ditzelfde gaat gebeuren? 
Hiervan zijn wij niet op de hoogte en er zijn geen berichten over bekend. 

3. Is het waar dat de gemeente Haarlem niet meer wil betalen voor de 
hoogwaardige zorg die HHW3 medewerkers mensen geven, en daardoor deze 
categorie thuiszorg gaat verdwijnen? 
De gemeente Haarlem heeft in samenwerking met de andere gemeenten in 
Zuid-Kennemerland met ingang van 1 oktober j l . een nieuwe 
raamovereenkomst afgesloten tot 1 januari 2015 waar Hulp bij het Huishouden 
categorie 3 deel van uitmaakt. 

4. Wat gaat er gebeuren met het goed opgeleide personeel in de functie HHW3? 
Gelet op de beantwoording van vraag 1 is deze vraag niet van toepassing. 
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5. Bent u het met de SP eens dat met het verdwijnen van de signalerende functie 
van deze medewerkster in de toekomst meer zorginterventies nodig zijn, i.p.v. 
minder? 
De signalerende functie maakt ook in de huidige raamovereenkomst deel uit 
van de Hulp bij het Huishouden. 

6. Hoe kunt u garanderen dat inwoners, die afhankelijk zijn van thuiszorg, hun 
vaste thuiszorgmedewerker houden en niet zonder zorg komen te zitten nu en in 
te toekomst? 
De situatie rond Hulp bij het Huishouden verandert ingrijpend met ingang van 
1 januari 2015. De consequenties daarvan zijn op dit moment nog niet volledig 
inzichtelijk. De Hulp bij het Huishouden tot 1 januari 2015 is contractueel 
vastgelegd in de huidige raamovereenkomst. Het toewijzen van medewerkers 
aan cliënten is een bedrijfsvoering aangelegenheid, waar het college niet voor 
verantwoordelijk is. 

Hoogachtend, 
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Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester. 

J. Scholten mr. B.B. Schneiders 
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Haarlem 

Vragen Ex artikel 38 Thuiszorg SHDH 

De SP is te horen gekomen dat dc functie HHW3 gaat verdwijnen bij thuiszorgorganisatie SHDH. 
Dit tc maken heeft met bezuinigingen. Wij hebben daar de volgende vragen over. 

Klopt het dat bij SHDH de functie HHW3 wordt geschrapt? 

Zijn er andere thuiszorginstcllingen waarbij dit zelfde gaat gebeuren? 

Is het waar dat dc gemeente Haarlem niet meer wil betalen voor de hoogwaardige zorg die HHW3 
medewerkers mensen geven, cn daardoor deze categorie thuiszorg gaat verdwijnen? 

Wat gaat er gebeuren met het goed opgeleide personeel in de functie HHW3? 

Bent u het met de SP eens dat met het verdwijnen van de signalerende functie van deze 
medewerkers er in de toekomst meer zorginterventies nodig zullen zijn, i.p.v. minder? 

Hoe kunt u garanderen dat inwoners, die afhankelijk zijn van thuiszorg, hun vaste 
thuiszorgmedewerker houden en niet zonder zorg komen te zitten nu en in de toekomst? 
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