Opheffen algemene voorziening hulp bij het huishouden – Technische vragen

# Fractie

Vraag
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Antwoord

1 Gemeentebelangen Bij de financiële consequenties staat dat de incidentele
investering 195.000 euro bedraagt. Een fors bedrag vinden
wij. Kunt u aangeven wat hiervoor wordt gedaan.

- Ondersteuning aanbestedingstraject van ONS (€ 15.000)
- Tijdelijke capaciteitsuitbreiding heronderzoeken cliënten algemene voorziening HH (ongeveer 550 cliënten en 3 tot 4 uur
dossieronderzoek per cliënt) (€ 142.000)
- structurele capaciteitsuitbreiding voor gemeente, omdat alle
indicaties via gemeente gesteld gaan worden (in de huidige
situatie lopen toekenningen voor algemene voorziening via de
zorgaanbieder) (€ 37.000)
- investering voorveld focus op zelf leren en organiseren
(€ 1.000)

2 PvdA

De criteria voor de maatwerkvoorziening blijven hetzelfde.
Een consulent doet onderzoek naar de situatie van inwoner, en
beoordeelt of er compensatie vanuit de Wmo nodig is vanwege
beperkingen in de zelfredzaamheid en afwezigheid van sociaal
netwerk en de mogelijkheid om nog op eigen kracht het
huishouden te doen.
(zie ook artikel 6.2 van de verordening maatschappelijke
ondersteuning en jeugdhulp 2021)

Welke criteria worden toegepast bij de maatwerkvoorziening
HH nadat de algemene voorziening is opgeheven? We
komen in de achterliggende stukken niet veel verder dan dat
er strenger getoetst zal worden.

Bij de huidige algemene voorziening zijn de
onderzoeksmogelijkheden door een zorgaanbieder naar iemands
beperking minimaal. Zorgaanbieders mogen alleen vragen of
iemand beperkt is voor zes weken of langer, maar kunnen dit niet
verder onderzoeken.
3 D66

de ondersteuning bij het huishoudelijk werk heeft
een preventie/signaleringsfunctie. Zijn er gegevens over
deze signaleringsfunctie? Hoe vaak is er een signaal
gegeven?

Er zijn geen cijfers bij gehouden van signalen die wij van
aanbieders hebben ontvangen. Signalen die wij ontvangen zijn
bijvoorbeeld dat de algemene voorziening niet meer toereikend is
(bv door regieproblemen, of vermoedens van Wlz) of dat de
samenstelling van een huishouden veranderd is, en de
huishoudelijke hulp vanuit de Wmo stop gezet kan worden.

4 D66

in het raadsvoorstel wordt een stijging aangegeven voor de
aanvragen van deze hulpverlening. Is deze stijging te
relateren aan andere tendensen binnen het sociaal domein
(zoals stijging aantal gebruikers van de WMO, stijging

De vergrijzing speelt een rol, maar het vermoeden is dat de
stijging met name veroorzaakt wordt door het abonnementstarief.

Opheffen algemene voorziening hulp bij het huishouden – Technische vragen

5 D66

6 ChristenUnie

gemiddelde leeftijd?)
hoe gaat er invulling gegeven worden aan het helpen
organiseren van huishoudelijke taken van burgers die niet in
aanmerking komen voor een maatwerk ondersteuning, maar
zelf hun huishouden niet georganiseerd krijgen?
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De focus ligt op ‘wat kan iemand zelf (leren/regelen)’. Door
middel van bv tijdelijke indicaties of voorlichtingsavonden kunnen
inwoners leren hoe ze zelf de hulp bij het huishouden kunnen
organiseren.

Er wordt een incidentele investering € 195.000 gevraagd,
waar bestaat deze investering uit?
Er wordt gesproken over een krappe arbeidsmarkt. Heeft
de gemeente zelf mogelijkheden om hier iets in te
betekenen bv als het gaat om het aanbieden van
werk(ervarings)plekken voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt of statushouders?

Zie beantwoording GB 1

8 ChristenUnie

Zijn er in de gemeente Dalfsen initiatieven als De Witte
Werkster? Zo ja, kan de gemeente cliënten naar hen
doorverwijzen? Zo niet, zijn er dan wellicht vergelijkbare
initiatieven

Op dit moment kunnen wij nog niet verwijzen omdat wij geen
overzicht hebben van de mogelijkheden van huishoudelijke hulp
via de reguliere markt of particulieren. Deze initiatieven zijn er
wel (bv https://www.ikzoekeenwittewerkster.nl/werkster-dalfsen).
Met onze samenwerkingspartners (zorgaanbieders en
voorveldpartijen) kunnen wij dit overzicht creëren.

9 ChristenUnie

In hoeverre mag er in de nieuwe regeling gevraagd worden Ook in de nieuwe regeling geldt dat de gemeente zorgvuldig
naar de reden van het aanvragen icm het opzeggen van
onderzoek moet doen, waarbij nagegaan moet worden of de
zelfbetaalde hulp vanwege het goedkopere tarief? Als dit
inwoner in staat is om zelf zijn problemen op te lossen. Bij dit
niet mag, wat mag er wel gevraagd worden?
zorgvuldige onderzoek hoort het doorvragen op de reden
waarom iemand stopt met een particuliere hulp.

7 ChristenUnie

Ja, dit gebeurt nu ook al. Zorgaanbieders en de gemeentelijke
adviseur werkgeversdienstverlening hebben contact. In de
praktijk heeft er ook al wel een match plaatsgevonden tussen
een inwoner die in een uitkeringssituatie zat, en een
zorgaanbieder.

Het kan zo zijn dat een particuliere hulp zelf gestopt is en dat de
inwoner wel opnieuw een particuliere hulp wil maar het lastig
vindt om een goede hulp te vinden. Dan kunnen we als
gemeente daarbij ondersteunen zonder dat we hulp inzetten
vanuit de gemeente.
Wanneer er nog steeds particuliere hulp is en men deze via de
gemeente willen bekostigen, moet onderzocht worden waarom
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die vraag nu gesteld wordt. Wat zou er gebeuren als de
gemeente niets doet?
Mensen weigeren puur omdat ze goedkoper hulp in willen zetten
kan niet. Dan zou er sprake zijn van inkomenspolitiek en dit is
nadrukkelijk niet toegestaan binnen de Wet maatschappelijke
ondersteuning.

