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Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Fractie(s):

PvdA en GL

Leden:

vd Meide, Visser

Portefeuillehouder(s):

Jogman

Contactambtenaar:

geen idee

Onderwerp (max. 10
woorden)

Huishoudelijke Hulp

Doel van de agendering

Meningsvorming

Aanleiding (max. 100
woorden)

brief HH

Bespreekpunten (alleen in
geval van meningsvorming,
max. 200 woorden)

In de brief over de HH staan drie onderwerpen waar wij met de
wethouder en de raad over willen discussiëren.
Herstelgerichte hulp: als een bewoners in aanmerking komt
voor herstelgerichte hulp, dan lijkt de enige consequentie dat
dan geen maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp wordt
afgegeven.
1) Wij vragen ons af of dit zo scherp gesteld moet worden. Er
zijn best omstandigheden denkbaar dat er verschil van inzicht is
tussen inwoner en degene die de indicatie stelt of misschien
niet (ook) een normale maatwerkvoorziening nodig is.
2) Kan het college bevestigen dat er ondanks de
populatiebekostiging inwoners die daadwerkelijk HH nodig
hebben ook geholpen worden, ook als het budget al besteed is.
Ofwel: is er een ventiel op de regeling denkbaar voor
'noodgevallen'?
3) Over het abonnementstarief: veel fracties gaven inderdaad
aan dat inwoners wel 'eigen kracht' hebben als zij gemakkelijk
de HH zelf kunnen betalen. Wij vinden het onwenselijk dat er
overheidsmiddelen vloeien naar degenen die de hulp niet nodig
hebben. Sommige gemeenten hebben op dit punt een
proefproces uitgelokt (door de beschikking over voldoende
inkomen te beschouwen als eigen kracht). Over de uitkomst
daarvan zou de raad worden geïnformeerd. Hoe staat het
daarmee en zijn er nog verdere stappen mogelijk om de
toepassing van eigen kracht bij voldoende inkomen
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Overzicht van gegeven antwoorden

vraag

antwoord

Voorgestelde wijze van
woordvoerders geven hun mening, wethouder antwoordt
bespreking / invulling van de
bijeenkomst (max. 50
woorden)
Benodigde tijd (naar
verwachting)

60 minuten

Gewenst / voorzien vervolg

afhankelijk van de antwoorden mogelijk een of meer moties in
de raad

Graag agenderen voor (...)

01-12-2021

Vanwege (...)

gevolgen voor HH in 2022
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