
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 10 november 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

O Agendaverzoek

O Raad

Titel en datum van het stuk (+ link):
Toekomstige opzet huishoudelijke hulp (collegebrief 1 september 2021)

Toekomstige-opzet-huishoudelijke-hulp 

Personeelstekort huishoudelijke hulp (persbericht 13 oktober 2021)

21-10-13-PB-huishoudelijke-hulp.pdf 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Fransien Terwisscha van Scheltinga (beleidsadviseur), 050 367 5694, 

fransien.terwisscha.van.scheltinga@groningen.nl 

Hessel Luxen (bestuursadviseur), 050 367 4261, hessel.luxen@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Met het oog op een inkooptraject huishoudelijke hulp voor de periode vanaf 1 januari 2023 is de 

nota Toekomst Huishoudelijke hulp Groningen  geschreven en eerder met de raad gedeeld en  ́Toekomst Huishoudelijke hulp Groningen ́ geschreven en eerder met de raad gedeeld en  ́Toekomst Huishoudelijke hulp Groningen ́ geschreven en eerder met de raad gedeeld en 
besproken op 21 april 2021. In deze brief informeert het college de raad over de reacties van de 

verschillende stakeholders op de en zijn besluit hierover. PvdA en GroenLinks noteren uit de brief 

drie zaken waarover ze met de wethouder en de andere fracties willen discussiëren. Het betreft de 

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) Zij vragen zich 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. PvdA en GroenLinks 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

Daarnaast zijn door de SP twee bespreekpunten ingediend n.a.v. het persbericht over het 

personeelstekort in de huishoudelijke hulp:

https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Toekomstige-opzet-huishoudelijke-hulp
mailto:hessel.luxen@groningen.nl
mailto:fransien.terwisscha.van.scheltinga@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Overige-ingekomen-stukken/21-10-13-PB-huishoudelijke-hulp.pdf


1. Hoe denken andere fracties (en het college) over de onzekerheid voor werknemers en 

cliënten bij een nieuwe verandering in de huishoudelijke zorg?

2. Op welke manieren denken andere fracties (en het college) dat het werken in de 

huishoudelijke zorg aantrekkelijker kan worden gemaakt? Op welke manier spelen 

waardering, werkzekerheid en beloning een rol en hoe kunnen we dat verbeteren?

Vermeld op LTA?
O Ja, item nr 2021-122 (inmiddels afgevoerd)

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O discussie (agenderingsverzoek)

Voorgeschiedenis
Eerdere bespreking, april 2021: https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-

woensdag-Dag-agenda/2021/21-april/10:00/Huishoudelijke-Hulp-toekomstige-opzet-collegebrief-31-

3-2021-Initiatiefvoorstel-Onze-huishoudelijke-Zorg-SP-1-2-2021 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 

meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 

het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 

Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 

college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 

lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 

(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze sessie is 70 minuten beschikbaar. Dat betekent 3 à 4 minuten per fractie.

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/21-april/10:00/Huishoudelijke-Hulp-toekomstige-opzet-collegebrief-31-3-2021-Initiatiefvoorstel-Onze-huishoudelijke-Zorg-SP-1-2-2021
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