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Geachte dames en heren, 

 

 

Op 24 februari jl tijdens de beeldvormende vergadering over de evaluatie van de 3 

Decentralisaties heeft u 3 presentaties gezien over de zes onderzoeksvragen: 

1. Resultaten van het client ervaringsonderzoek door Roy van der  Hoeven en Dinah Timmer 

van I&O Research naar cliënten Wmo, Jeugdhulp en Participatie.  

2. Tussenstand van het onderzoek van Hannah Leyerzapf van de VU Amsterdam naar de 

werkwijze van het wijkteam.  

3. Onderzoek door de interne werkgroep naar de vier resterende onderzoeksvragen.  

De sheets van de presentaties en het onderzoeksrapport van I&O Research en de factsheets van 

de interne werkgroep zijn aan u verstuurd. Het eindrapport van de VU volgt naar verwachting in 

april.   

 

Vragen beantwoord 

Tijdens de presentaties zijn een paar vragen gesteld waar op een later moment nog antwoord 

op gegeven zou worden. Hieronder de gestelde vragen en de antwoorden daarop.  

 

Vraag 

Hulp bij het huishouden is heel fors toegenomen. Hoe verhoudt zich dat met de nieuwe 

wetgeving over eigen bijdrage? 

 

Antwoord 

Hulp bij het huishouden word aangemerkt als een maatwerkvoorziening in de Wmo. Veel 

cliënten kozen ervoor om geen hulp vanuit de Wmo te ontvangen. Zij hadden zelf al hulp 

geregeld en vanwege de toen nog inkomensafhankelijke eigen bijdrage waren voor deze 

cliënten de kosten van particuliere hulp of Wmo-hulp om het even. Ook potentiele Wmo cliënten 

kozen ervoor om zelf huishoudelijke hulp te regelen en niet bij de gemeente aan te kloppen. Zo 

konden zij zelf beslissen wie het huishoudelijke werk uitvoerde (en aan wie zij betaalden).  

In 2019 werd vanuit het rijk bepaald dat de eigen bijdrage voor Wmo voorzieningen niet meer 

inkomensafhankelijk was. De eigen bijdrage mocht maximaal €17,50 per vier weken bedragen. 

Voor veel ex-cliënten en potentiele cliënten werd het daardoor financieel interessant om de hulp 

weer bij de gemeente aan te vragen. Daarmee is de hulp bij het huishouden fors toegenomen.  

 

Vraag                                                                                                                                                                 

Stevig Ouderschap en Voorzorg wordt zo weinig ingezet. Wat voor conclusies kunnen we daar 

aan verbinden? 
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Antwoord 

Stevig Ouderschap en Voorzorg zijn intensive en dure trajecten die worden ingezet bij 

multiproblem gezinnen die een kindje verwachten of waarvan het kindje net is geboren. Dit 

laatste maakt dat de trajecten sowieso voor een kleine groep toepasbaar zijn. Daarbij zijn het 

intensieve trajecten waarbij er soms wel 2 keer per week een jeugdverpleegkundige langs komt 

voor de periode van twee jaar. Dit vergt van de cliënt een grote toewijding en niet iedereen is 

daartoe bereid. In plaats van Stevig Ouderschap en Voorzorg kiezen ouders dan voor een vorm 

van hulp uit de algemene voorzieningen, zoals home-start of het opvoedspreekuur. 

 

Vraag 

Technologische Innovatieve maatregelen van aanbieders. Is daar iets van terecht gekomen?  

 

Antwoord  

In de reeds genoemde ‘beeldzorg’ wordt nu noodgedwongen door de aanbieders een slag in 

gemaakt. Ook binnen de domotica1 vinden nieuwe toepassingen plaats.  

We laten het aan de markt/aanbieders over of zij gebruik willen maken van de technologische 

innovatieve maatregelen bij de vorm(en) van zorg die zij bieden. Waar gewenst gaan we met 

zorgaanbieders in gesprek om dit verder te ontwikkelen.  

 

Voortgang van het 3D Beleidsplan en Integrale Verordening 

De vervolgstap in dit traject is om u mee te nemen in de kernwaarden2  voor de Integrale 

Verordening/3D Beleidsplan en de eerste contouren van het 3D Beleidsplan en Integrale 

Verordening. Rekening houdende met de huidige situatie waarin een ontmoeting met meerdere 

mensen gelijk niet mogelijk is, denken we na over de mogelijkheden die er zijn. Daarbij moeten 

we rekening houden met de technische beperkingen als het gaat om met meerdere mensen 

tegelijk te brainstormen over kernwaarden en ambities voor de toekomst. Daarbij stemmen we af 

met de griffie en hopen u daarover op korte termijn te kunnen informeren.  

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouder,  

 

Sigge van der Veek 

 
1 Domotica; elektronische communicatie tussen allerlei elektrische toepassingen in de woning en 

woonomgeving ten behoeve van bewoners en dienstverleners) 

2 Kernwaarden: doelen die we met onze besluiten willen bereiken.  


