
 

  

     

Motie voor de raadsvergadering van 3 februari 2015 
 

Agendapunt  : 13 

 

Onderwerp : Hervorming huishoudelijke hulp (HH1) 

 

Aan de raad, 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen,  

 

Overwegende dat:  

 

- Het college voornemens is de HH1 te schrappen als collectieve voorziening. 

- In de nota ‘Huishoudelijke hulp: op zoek naar nieuwe oplossingen’ staat dat mensen 

zelf afspraken dienen te maken met aanbieders.  

- De cliënten eventueel financieel kunnen worden ondersteund door middel van 

bijzondere bijstand.  

- Dit dus betekent dat mensen de vrije markt op moeten om hun hulp te regelen.  

- De maximale compensatie uit de bijzonder bijstand €12,50 per uur is.  

- In de nota wordt genoemd dat het halveren van het huidige tarief van €21,- niet tot 

de mogelijkheden behoort.  

- Het dus ook onwaarschijnlijk is dat op de vrije markt €12,50 wel voldoende is om hulp 

te krijgen. 

- Dat door het collegevoorstel 140 mensen hun baan kwijtraken. * 

- Dit lijnrecht ingaat tegen een van de uitgangspunten van de meerjarenvisie van de 

gemeente Schagen dat er ‘structureel meer mensen aan het werk’ moeten. 

- Dit, zoals het college zelf aangeeft, op de langere termijn ook kosten met zich mee zal 

brengen voor de gemeente, doordat een deel van de ontslagen medewerkers in de 

bijstand zal belanden.  

 

In aanmerking nemende dat: 

 

- De SBOS heeft geadviseerd om de HH1 als algemene voorziening in stand te houden.  

- Ook Woonzorggroep Samen heeft aangegeven te willen praten over de 

mogelijkheden. * 

- Er een overgangsperiode is tot maart 2016 en er dus nog tijd is om alternatieven te 

verkennen.  

 

Verzoekt het college op een zo kort mogelijke termijn tot een uitwerking te komen van een 

algemene voorziening van de HH1 in samenspraak met de WMO-adviesraden, de SBOS, en 

de betrokken aanbieders. 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Namens de fractie van de Socialistische Partij, 

 

Jan-Pjotr Komen 

 

 

*http://www.schagenfm.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=3444484&Itemi

d= 


