
PvdA, dhr. Wiltvank 
Mondelinge vragen aan het College van B&W 
 
Aanleiding: opheffen huishoudelijk hulp Carinova vanwege te lage tarieven en vrees minder indicaties voor 

huishoudelijke hulp.  

 
Onlangs las ik in de krant een artikel over een groot aantal ontslagen bij Carinova.  
"Een lager tarief is niet verantwoord omdat dit zou betekenen dat Carinova Wmo diensten de Cao VVT niet meer kan 
hanteren en bovendien dat er niet meer gestreefd kan worden naar kwaliteit van de huishoudelijke hulp", stelt de 
zorgaanbieder. 
Dit onderwerp is door de PvdA in het verleden vaker aan de orde gesteld en hierover is vaker de discussie geweest 
met het college. Zonder dat dat tot iets concreets heeft geleid. 
Hoewel ik me goed realiseer dat ik in de ogen van menigeen naar de bekende weg vraag en mogelijk open deuren 
intrap, kan ik de vraag niet laten passeren; we hebben als raad op dit moment en tot nu toe immers nog weinig of 
geen gelegenheid gehad ons erover uit te spreken.  
Vandaar de vraag: 

- Is het college zich voldoende bewust van de problematiek die door Carinova wordt gesignaleerd? 

- Gaat dit voor Dalfsen een probleem opleveren? 

- Wat gaat het college ondernemen om de huishoudelijke hulp te continueren met behoud van een passend 

niveau van kwaliteit? 

- Wanneer mogen we hierover een voorstel verwachten? 

 

Johan Wiltvank 
Partij van de Arbeid 

 
 
 
ChristenUnie, mw. Lassche 
Mondelinge vragen aan het College van B&W 
 
De gemeente Dalfsen is bezig met het  uitwerken van de plannen met betrekking tot de toekomst van de hulp bij 
het  huishouden.  Veel mensen zijn ongerust over de komende bezuinigingen op die huishoudelijke hulp via de 
WMO. 
 
Tijdens de algemene politieke beschouwingen vorige week  is een motie van de ChristenUnie aangenomen 
waardoor 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp.  
Dit bedrag komt naast de 75 miljoen euro die al eerder  beschikbaar was gesteld.  
Als gemeenten voor 15 oktober 2014 bij het ministerie van VWS een verklaring indienen dat ze voor 1 december 
2014 een plan zullen indienen, dan ontvangen zij, na indiening van dat plan, het gehele voorziene bedrag voor 
2015. Dienen ze dit plan niet in dan ontvangen zij die extra middelen voor 2015 niet.  Het bedrag dat was 
gereserveerd voor deze niet-deelnemende gemeenten wordt dan herverdeeld onder gemeenten die wel 
deelnemen.  
 
Onze twee vragen: 

1. Bent u van bovenstaande feiten op de hoogte? 

 

2. Welke actie heeft u ondernomen om aanspraak te maken op deze extra financiële middelen voor 

huishoudelijke hulp, of welke actie gaat u ondernemen? 

 
 
 
 



Beantwoording door wethouder Von Martels 
 
 
 
Een heel actueel onderwerp dat bovendien bij ons hoog op de agenda staat. 
De afgelopen weken hebben er regelmatig gesprekken plaatsgevonden. 
Het meest recente gesprek vond afgelopen vrijdag plaats tussen Carinova en de gemeenten Ommen, 
Hardenberg, Raalte, Dalfsen, Zwolle en Deventer. 
 
Carinova heeft daar aangegeven dat nieuwe omstandigheden voor hen een reden zijn om het 
voorgenomen besluit om te stoppen te willen heroverwegen. 
 
Aanleiding vormde het overleg tussen staatssecretaris Van Rijn, minister Asscher, enkele gemeenten en 
Actiz waarin naar voren kwam dat: 
-Naast de 2x 75 miljoen er 40 miljoen extra beschikbaar is gesteld voor de huishoudelijke hulp. 
-Daarnaast heeft Carinova kennisgenomen van de ervaring is opgedaan met dienstencheques. Deze zou 
Carinova meer ruimte kunnen geven.  
 
Gegeven deze gewijzigde omstandigheden is er een situatie ontstaan die mogelijk toch weer kan leiden 
tot het herroepen van een voorgenomen besluit. 
De komende week komt hier meer duidelijkheid over. 
 
Welke actie heeft u ondernomen om aanspraak te maken op extra middelen voor huishoudelijke hulp? 
Antw: Deze week overleg met zorgleveranciers en mogelijk daarna plan indienen 
 
Wat gaat u doen om de huishoudelijke hulp te continueren met behoud van een passend niveau van 
kwaliteit? 
Antw: In de commissie van november wordt dit besproken. 
     
 
      


