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Onze werkgroep Werk en Maatschappelijke Participatie pakt stelselmatig beleids- en 
uitvoeringszaken - die voor onze doelgroep van belang zijn -  op. Al dan niet collectief met onze 
collega’s van de Cliëntenraad.  
We constateren dat er de afgelopen tijd een positieve ontwikkeling heeft plaats gevonden in onze 
relatie met het gemeentelijk apparaat.  
Tegenwoordig hebben we per onderwerp gesprekken waarbij zowel beleidsmedewerkers en 
uitvoerders van het beleid aanschuiven en hun inbreng hebben.  
Iets wat we vaak missen bij jullie meningsvormende vergaderingen en informatieve bijeenkomsten 
op de woensdagmorgen. 
Recentelijk hebben we van gedachten gewisseld over het Inburgeringsbeleid en Beschut Werk. 
Gisteren zijn we als werkgroep bij het Werkplein geweest voor een nadere toelichting. 
Op korte termijn staan ons halfjaarlijks overleg over Pilot Oost en een gesprek over de voortgang van 
Kansen in Kaart op de agenda.  
Daarnaast draait één van ons mee in de begeleidingsgroep Basisbanen mee. 
 
We komen ook wel obstakels tegen bij ons werk.  
 
Na een oriënterend gesprek met beleidsmedewerkers, krijgen we pas na drie maanden een concept 
college voorstel. Van ons als vrijwilligers wordt dan verwacht dat we binnen 14 dagen met een advies 
komen. Hoe complex de materie ook is. 
 
We hebben gelukkig begin juli een gesprek met de DMO-leidinggevende Hans Hoekstra, in de hoop 
dat we het probleem rond de late of niet raadpleging van ons kunnen slechten. 
 
We zijn al tijden opzoek naar cliëntenraadsleden die een participatiebaan hebben, aangezien mensen 
met een participatiebaan ook tot onze doelgroep behoren. Bij de werving voor participatiebanen 
worden de belangstellenden ontraden om lid te worden van de Cliëntenraad.  
Bij navraag blijkt dat met de maandelijkse participatiebaan vergoeding en de vrijwilligersbijdrage  
voor het CR-lidmaatschap de belastingvrije voet wordt overschreden. Het college stelt geen oplossing 
te kunnen bieden voor dit probleem. 
 
We willen van deze morgen gebruikmaken om op jullie een beroep te doen om te voorkomen dat 
deze zomer verder bezuinigd wordt op de minimaregelingen huishoudelijke hulp en de Collectieve 
Zorgkostenverzekering voor de Minima, door deze laatste  per 1 januari af te schaffen, zonder 
compensatie van de wegvallende vergoedingen voor de zorg. 
 
Wat de huishoudelijke hulp betreft hebben jullie tot 3 augustus de tijd, want dan wil de gemeente 
de zorgaanbieders de contracten voor de komende vijf jaar laten ondertekenen. 
 
Wat betreft de beëindiging van de Collectieve Zorgkostenverzekering voor Minima  is het voor jullie 
helemaal alle hens aan dek. Het contract met Menzis moet voor 1 juli opgezegd worden. 
 
De Huishoudelijke hulp 
 
Jullie hebben bij recentelijk meningsvormende vergadering meegemaakt, dat bij de beoordeling van 
het in 2023 nieuw in te voeren HH beleid van het college,  
het college enerzijds en de ASD, Werkgroep Toegankelijkheid en de FNV – en al in een stadium de 
Cliëntenraad –  anderzijds lijnrecht tegen over elkaar staan in hun beoordeling van de collegeplannen 
voor de HH voor de komende vijf jaar. 
 



We vinden het verontrustend dat het college de ervaringen en adviezen van de vertegenwoordigers, 
belangenbehartigers van de doelgroep, de huishoudelijke hulpen, Onafhankelijke 
Cliëntondersteuners en de gebruikers van de voorziening volledig links naast zich neerlegt. 
 
We vragen jullie onze ervaring en adviezen serieus te nemen op jullie laatste  mogelijkheid om het 
beleid bij te sturen op jullie vergadering over de HH van 15 juni aanstaande.  
Jullie hebben de adviezen over de HH van de ASDG, Werkgroep toegankelijkheid en de FNV al 
ontvangen en krijgen voor de 15 nog een advies van ons, dat inhoudelijk overeenkomt met de 
andere drie adviezen. 
 
In het kort, twee van onze belangrijkste gemeenschappelijk bezwaarpunten. 
 

- In het voorliggende plan moet de nieuwe aanvrager met een WIJ-medewerker een 
standaardvragenlijst door nemen om in aanmerking te komen voor een keukentafelbesprek 
of door verwezen te worden naar een programma van 14 weken herstelgerichte hulp. 
 
Dit besluit moet dan op basis van een telefoongesprek genomen worden door een niet 
medisch geschoolde WIJ-medewerker, die de aanvrager en de huiselijke situatie niet ziet. 
Dit besluit wordt dan genomen zonder een OCO, waar ze volgens de Wmo recht op hebben, 
en de mogelijkheid bezwaar aan te tekenen bij de weigering van de HH is met de nieuwe 
plannen is daarbij ook nog eens uitgesloten. Als je geen beschikking  van het college 
ontvangt, kun je geen gebruik maken het bezwaarrecht geldt. 
 
Laat het duidelijk zijn. We zijn niet tegen herstelgerichte hulp als voorliggende voorziening. 
Alleen dient het los gekoppeld te zijn van de aanvraag huishoudelijke hulp. 
Het zou mooi zijn als mensen die een tijdelijk en herstelbaar ongemak hebben, gebruik 
kunnen maken van herstelgerichte hulp.  Maar zelfs ook zij kunnen niet in staat zijn om 
tijdelijk hun huis en schoonbaar en leefbaar te houden.  
Wie moet dan in de herstelperiode het huis schoon en leefbaar houden? Weten jullie het? 
 
Uit ervaring weten we dat minima pas laat aan de bel trekken. 
Als het water hun al aan de lippen staat, ze de schroom hebben overwonnen om te erkennen 
dat ze niet meer volledig zelfredzaam zijn, een vreemde in hun privédomein moeten toe 
laten en zich veel beter voordoen dan ze fysiek en/of mentaal in werkelijkheid zijn. 
Dit valt niet te doorgronden en te beoordelen met een telefonische vragenlijst. 

 
- Er dreigt in acht jaar tijd een vierde bezuiniging voor de mensen die aangewezen zijn op de 

HH. In 2015, 2018 en 2020 hebben mensen die afhankelijk zijn van de HH elke keer minuten 
moeten inleveren van hun HH. 
Nu heeft college bedacht dat niet langer een geschoolde Wmo-consulent van WIJ de 
urenindicatie gaat opnemen en het plan van aanpak zal opstellen, met daarin een altijd door 
de gemeente overgenomen indicatie. 
Met de nieuwe plannen die in het op 3 augustus te ondertekenen contract voor de 
zorgverlener staat, dat dit werk wordt uitbesteed aan de Zorgverlener. 
Een zorgverlener die gebonden is aan een gebiedsgebonden budget van de gemeente. 
Met andere woorden, de slager keurt zijn eigen vlees met de urenindicatie en de 
verslaglegging. Dat binnen haar beperkte budget en een personeelstekort. 
 

- Er staat nog wel in het contract  dat de WIJ uiteindelijk er een klap op de indicatie moet 
geven, maar niemand kan verwachten dat het WIJ, kampend met een drastisch 
personeelstekort en groot personeelsverloop, de casus ook nog eens  door zal nemen met de 
zorgvrager.  



Het college heeft voor deze procedure voor jullie een grandioos versluierende toelichting 
bedacht.  
De WIJ doet het Hoe en de Zorgverlener het Wat. 
 

Gezien de tijd verwijs ik jullie verder naar de adviezen en inspraakbijdragen van de ASDG, de 
Werkgroep Toegankelijkheid, de zorghulpverlener mevrouw Zuur en FNV. 
 
Het kan voor jullie misschien verhelderend zijn, dat als het college de 15e gereageerd heeft op jullie 
bijdrage, jullie de ervaringsdeskundigen op de tribune één minuut de ruimte geven om te kunnen 
reageren op de bijdrage van het college. 
 
 
Het opzeggen van de Collectieve Zorgverzekering voor Minima bij Menzis voor 1 juli. 
 
Jullie hebben van ons een advies ontvangen, waarin wij uiteenzetten dat de gemeente voor het jaar 
2023 de CZM niet zou moeten afschaffen. En het contract met Menzis niet voor 1 juli zou moeten 
opzeggen 
 
Dit aangezien er geen compensatie wordt geboden voor wegvallende onkostenvergoedingen bij 
beëindiging van het contract met Menzis. 
Het afgelopen jaar heeft de gemeente ruim 900.000 euro gestoken in CZM van Menzis om de minima 
te compenseren voor extra zorgkosten. 
In de nieuwe plannen wordt nergens aangegeven waar het college ook maar één euro heeft begroot 
om de minima met bijzondere zorgkosten te compenseren. 
 
In onze ogen wordt het een onmogelijke opgave om binnen vijf weken 10.000 minima te kunnen 
begeleiden met een keuze voor een nieuwe polis die geen extra onvoorziene zorgkosten met zich 
meebrengt voor de minima. 
Een operatie die moet plaatsvinden tussen de half november vrijkomende zorgpolissen en de 
kerstvakantie. 
Helemaal als we ook nog eens in beschouwing nemen dat onder de minima veel laaggeletterden, 
digibeten en anderstaligen zitten. Die ook nog eens vaak de weg naar de WIJ niet kunnen vinden of 
willen bewandelen vanwege een gebrek aan privacy en vertrouwen in de overheid. 
 
We gaan hier nu niet verder op alle details in. Die kunnen jullie terug vinden in ons advies en de 
overwegingen van de ASDG. 
 
Wat betreft de in de bijlage aangevoerde casussen als voorbeelden ter onderbouwing van het 
voornemen van het college om de CMZ af te schaffen,  halen we de ASDG aan.  
Hun woorden spreken voor zich 
 
De ‘voorbeelden’ zijn wat teveel in elkaar gezet en hebben weinig voeling met de realiteit.  

 
 
 

 
 
 


