
         
 
   

Onderwerp Vragen nav onderzoek Rekenkamer Utrecht naar huishoudelijke hulp 

 

   

  aan de leden van de raad, 

 Telefoon  050 -367 77 27   Bijlage(n)   Ons kenmerk   
 

 Datum 26 september 2016  Uw brief van Uw kenmerk  
 
 

Geachte leden van de raad,  

 

Inleiding 

De rekenkamer van Utrecht heeft onlangs een onderzoek uitgebracht naar 

huishoudelijke hulp. Dat onderzoek kunt u hier vinden 

(http://www.utrecht.nl/rekenkamer/actueel/) en levert een aantal uitkomsten op die bij 

ons als rekenkamerleden enkele vragen oproepen ten aanzien van ons eigen beleid en 

uitvoering. Zonder dat we zelf een onderzoek hebben uitgevoerd willen we aan de 

hand van het onderzoek van de rekenkamer Utrecht enkele volgens ons interessante 

vragen opwerpen.  

 

De centrale vraag die de rekenkamer Utrecht zich heeft gesteld is hoe het nieuwe 

beleid voor de hulp bij het huishouden in de praktijk uitwerkt voor klanten en voor de 

financiën van de gemeente. De context is u ongetwijfeld bekend, gemeenten hadden 

vanaf 2015 te maken met een nieuwe WMO, gericht op het leveren van een passende 

bijdrage aan zelfredzaamheid en participatie, met een bezuiniging oplopend tot 40% 

van de rijksuitkering die gemeenten voor de hulp bij het huishouden krijgen. Dat is 

een forse bezuiniging die er toe leidt dat veel mensen die voorheen wel 

huishoudelijke hulp kregen, die nu niet meer of minder krijgen. De rekenkamer 

Utrecht heeft via een enquête 1000 mensen telefonisch geïnterviewd en ook een 

aantal gesprekken bij klanten thuis gevoerd.  

 

Uit het onderzoek van Utrecht komt naar voren dat er onvoldoende maatwerk is 

toegepast en dat er aanzienlijk meer bezuinigd is dan nodig was. Aan de klanten is 

onder andere gevraagd in hoeverre het lukt met de toegewezen hulp het huis schoon 

en leefbaar te houden, dat bleek in de helft van de gevallen onvoldoende te zijn. Ook 

bleek dat een aanzienlijke groep klanten geen of weinig extra schoonmaakhulp uit het 

eigen netwerk heeft weten te organiseren en het zich ook niet kan permitteren om 

uren bij te kopen. 55% van de ondervraagden is ontevreden over het aantal 

schoonmaakuren dat ze van de gemeente krijgen, 37% is wel tevreden. De 

rekenkamer Utrecht constateert dat de meeste klanten evenveel uren hulp ontvangen, 

terwijl de situaties wat betreft zelfredzaamheid, beperkingen en woonsituatie nogal 

verschillen. Op basis daarvan concluderen ze dat er te weinig maatwerk is toegepast. 

 

 

B e zo ek a d r es  

Waagstraat 1 

 

P o s t a d r e s  

Postbus 20001 

9700 PB  Groningen 

 

In uw antwoord 

graag datum en 

kenmerk vermelden 

 

E  -m a i l ad r es  

peter.kommerij@griffie. 

groningen.nl
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Dat komt mogelijk ook omdat driekwart van de herindicaties telefonisch heeft 

plaatsgevonden. 

 

In het onderzoek worden de begrote en werkelijke uitgaven van de gemeente voor 

huishoudelijk hulp van 2012, 2013, 2014, 2015 en 2016 met elkaar vergeleken. 

Daaruit blijkt dat het budget in 2015 fors is gedaald vergeleken met de jaren ervoor, 

maar dat de uitgaven nog verder zijn gedaald. Utrecht heeft dus, overigens zoals in 

veel gemeenten, te fors bezuinigd op de huishoudelijk hulp.  

 

Het aantal klanten huishoudelijke hulp, zo blijkt uit het onderzoek, neemt in Utrecht 

al enkele jaren af, van ruim 6200 in 2014 naar ruim 5500 in 2016. Het gemiddeld 

aantal uren huishoudelijke hulp is daarbij met bijna de helft gedaald. Over de 

aanvraagprocedure en de informatievoorziening ten aanzien van huishoudelijk hulp is 

een groot deel van de klanten tevreden, zo blijkt uit het onderzoek. 

 

 

Wat heeft dit nu te betekenen voor Groningen? De rekenkamercommissie vraagt zich 

bij het lezen van dit rapport af wat de gevolgen zijn van de bezuiniging op de 

huishoudelijke hulp voor Groningen en wat dit betekent voor de klanten. Ook vraagt 

de rekenkamercommissie zich af of deze in onze ogen relevante vragen eerder in de 

raad(scommissie) aan de orde zijn geweest. In de gemeenterekening en andere 

verantwoordingsdocumenten hebben we dit niet kunnen vinden. Concrete vragen die 

ook voor de gemeente Groningen belangrijk zijn: 

- Hoe hebben de uitgaven voor huishoudelijke hulp zich de laatste jaren 

ontwikkeld? 

- Hoe verhouden de begrote uitgaven zich met de gerealiseerde uitgaven voor 

huishoudelijke hulp?  

- Hoe heeft het klantenbestand dat gebruikt maakt van de huishoudelijke hulp 

zich de laatste jaren ontwikkeld? 

- Hoe verhoudt het gemiddeld aantal uren huishoudelijke hulp in 2015 zich met 

eerdere jaren? 

- Is er iets bekend over de tevredenheid van de klanten die huishoudelijke hulp 

ontvangen? 

- Is bekend in welke mate deze klanten alternatieven hebben gevonden wanneer 

er op het aantal uren huishoudelijke hulp is bezuinigd? 

 

Eerder dit jaar is met de raadscommissie gesproken over hoe de raad wil sturen op de 

WMO en welke gegevens de raad daarvoor nodig heeft. Ook wordt er momenteel een 

nieuw monitoringsinstrument en rapportagemodel ontwikkeld voor het sociaal 

domein. Ook is er in juli met de raad gesproken over de indicatoren die voor de 
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begroting 2017 zullen worden gebruikt. Er is dus op verschillende manieren aandacht 

voor het sturing geven door de raad op de WMO. Wellicht kunnen bovengenoemde 

vragen in dit verband ook nuttige informatie leveren aan de raad. Het is uiteraard aan 

de raad om te bepalen of deze vragen meerwaarde hebben bij he sturen op de WMO, 

in dit geval specifiek de huishoudelijke hulp.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Rekenkamercommissie, 

 

 

 

Werner Zuurbier.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


