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Voorstel:
Via bijgevoegd raadsbesluit besluiten het gemeentelijk wegingskader hulp bij het huishouden ongewijzigd 
voort te zetten.
 
 
Inleiding:
Op 17 december 2007 is de evaluatie van Wmo-smal (hulp bij het huishouden en de voormalige Wvg-
voorzieningen) besproken. De algemene conclusie was dat de gemeente Dalfsen het eerste jaar van de 
Wmo goed was doorgekomen en dat het gemeentelijk beleid ongewijzigd moest worden voortgezet. Wel is 
besloten de Wmo-raad advies te vragen over het onderliggende wegingskader oftewel de gehanteerde 
protocollen bij hulp bij het huishouden. 
 
Op 19 december 2007 is de betreffende adviesaanvraag aan de Wmo-raad verzonden. Vanuit de Wmo-
raad is medegedeeld dat eind 2008 het betreffende advies zou volgen.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
Vanaf 1 januari 2007 is hulp bij het huishouden voor de gemeente een nieuwe taak. Bij de hulp bij het 
huishouden heeft de gemeente Dalfsen het wegingskader (zijnde de protocollen gebruikelijke zorg en 
huishoudelijke verzorging) zoals dat onder het regime van de AWBZ werd uitgevoerd, overgenomen en is 
besloten dat Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) de indicatiestelling verzorgt. Dit uitgangspunt is niet 
alleen gehanteerd om voor de doelgroep zo weinig mogelijk veranderingen teweeg te brengen, maar ook 
om gebruik te maken van de jarenlange ervaring van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De 
protocollen zijn daarnaast gestoeld op de professionele deskundigheid en op wetenschappelijk onderzoek. 
Verder sluit het goed aan bij het principe van de eigen verantwoordelijkheid dat in de Wmo is vastgelegd. 
 
Advies Wmo-raad Dalfsen 
Op 15 oktober 2008 is het advies van de Wmo-raad Dalfsen ontvangen. Deze treft u bijgevoegd aan. 
 

- algemene reactie 
Voordat inhoudelijk wordt gereageerd, moet worden opgemerkt dat duidelijk is dat de Wmo-raad de 
adviesaanvraag serieus heeft opgepakt. Zo zijn de protocollen opgevraagd en zijn gesprekken met het CIZ, 
de Wmo-medewerkers van de gemeente en één van de geselecteerde zorgaanbieders, namelijk Carinova, 



 
 
 

  

 
   

 

gevoerd. Kortom: de Wmo-raad heeft zich door zowel het beleid (de protocollen) als de uitvoering (via 
gesprekken met de bij de uitvoering betrokken organisaties) de hulp bij het huishouden eigen gemaakt. 
 

- inhoudelijke reactie 
Uit het advies van de Wmo-raad blijkt dat er geen beleidsmatige wijzigingen worden voorgesteld. Het 
advies concentreert zich op de uitvoering, waarvoor adviezen worden gegeven. Met name wordt aandacht 
gevraagd voor maatwerk in relatie tot protocollen, de wijze van indiceren en bij uitvoering betrokken 
partners. In bijgevoegde brief aan de Wmo-raad wordt ingegaan hoe het College hiermee omgaat. Duidelijk 
blijkt dat de Wmo-raad wil meedenken en het doet ons goed dat de Wmo-raad vertrouwen heeft in het zelf 
indiceren van hulp bij het huishouden. 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


