
Geachte heer Alderkamp, 

 

Kort geleden ontvingen we een brief van u over de toekomstige opzet van de 

huishoudelijke hulp. Op 14 maart heeft een eerste bespreking met de gemeenteraad 

plaatsgevonden over dit thema en op 21 april 2021 staat een tweede bespreking 

gepland. U geeft aan dat u de reactie van de adviesgroep sociaal domein Groningen 

(ASDG) onderschrijft. Daarbij geeft u een aantal constateringen. Tot slot geeft u aan 

dat het college naast de ASDG ook de cliëntenraad en de vakbonden moet 

raadplegen over de huishoudelijke hulp. 

 

Bij de harmonisatie van de adviesraden n.a.v. de gemeentelijke herindeling is 

gekozen voor het handhaven van de cliëntenraad werk & inkomen naast de ASDG. 

Om die reden is intern gemeentelijk de oorspronkelijke werkwijze hieromtrent in 

stand gebleven. Daarbij is afgesproken dat beide raden contact zoeken met elkaar als 

dat nodig of gewenst is.  

Bij onderwerpen betreffende de Wmo raadplegen we als college de ASDG. Ook bij 

de toekomst van de huishoudelijke hulp hebben we dat gedaan. Bij  de Wmo gaat het 

om kwetsbare inwoners die soms, maar zeker niet uitsluitend, behoren tot de minima 

in onze gemeente. Voor onderwerpen, die hen betreffen, geeft de Cliëntenraad 

immers gevraagd en ongevraagd advies. Rekening houdend met de bovenstaande 

afspraak en uw betrokkenheid bij dit thema raden wij u aan om in overleg te gaan 

met de ADSG over de betrokkenheid van de cliëntenraad bij het verdere traject 

m.b.t. de huishoudelijke hulp. 

 

Wat betreft het raadplegen van stakeholders hebben we gekozen voor de inwoners 

(ASDG), WIJ Groningen, aanbieders en gemeenteraad. Omdat het 

werknemersperspectief bij de raadpleging van de aanbieders aan bod komt zullen wij 

geen vakbonden raadplegen. Dat is overigens tot nu toe ook niet de gedragslijn 

geweest bij inkooptrajecten. Uiteraard staat het de vakbonden vrij om hun 

perspectief op het geheel te geven. 

 

Ten aanzien van de overige constateringen is onze reactie dat we de huishoudelijke 

hulp vanuit verschillende perspectieven willen benaderen. Daaronder valt het 

perspectief van de inwoners, aanbieders, WIJ Groningen, gemeenten als ook het 

financiële perspectief.  

Bij de gesprekken over de toekomst van de huishoudelijke hulp concentreren we ons 

op deze vorm van hulp en betrekken we niet andere vormen van dienstverlening als 

de onafhankelijke cliëntondersteuning.  

 

Bij het verdere traject rondom de inkoop van de huishoudelijke hulp blijven we in 

contact staan met de ASDG om hun zienswijze op het geheel te vernemen.  

 

Met vriendelijke groet, 

mede namens wethouder Diks, 

 

Inge Jongman 

wethouder 


