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St. SAMENWERKENDE BONDEN VAN OUDEREN SCHAGEN                  

 

 

MEMO  

 

Schagen, 21 januari 2015 

 

Betreft: hervorming huishoudelijke hulp  

 

Voorzitter Eugeen Hoekstra en penningmeester Ruud Bakker van de SBOS hebben op uitnodiging van 

wethouder Ben Blonk een gesprek gevoerd met de wethouder in aanwezigheid van twee 

beleidsmedewerkers van de gemeente Schagen. Aanleiding was de brief van de SBOS d.d. 9 januari  

2015 over de huishoudelijke hulp.  Over de meeste punten in de brief kwam de wethouder met een 

bevredigend antwoord. Op één punt echter niet en adviseren wij negatief.   

 

Dit punt betreft wel de kern van het voorstel van het college. In grote lijnen komt het voorstel hierop 

neer dat huishoudelijke hulp categorie 1 met een overgangsperiode tot 1 maart 2016 als 

gemeentelijke voorziening wordt afgeschaft en dat huishoudelijke hulp categorie 2 blijft bestaan en 

open staat voor cliënten die naast schoonhouden van de woning extra begeleiding nodig hebben. Op 

deze manier probeert de gemeente de bezuiniging van acht ton te realiseren.  

 

Voorzitter en penningmeester brachten hiertegen in het geen goede zaak te vinden dat cliënten die 

hun aanspraak op huishoudelijke hulp, categorie 1, verliezen, de vrije markt worden opgestuurd om 

de huishoudelijke hulp te regelen. Hiermee vertolken zij het standpunt van de SBOS. De SBOS kiest 

ervoor de huishoudelijke hulp, categorie 1, onder te brengen in een algemene voorziening met een 

lichte toets zodanig dat een beroep op huishoudelijke hulp, categorie 2, beheersbaar blijft.  

 

Tijdens het gesprek bleek van belang dat schoonmaken uit de wet is gehaald. Dit is voor het college 

de aanleiding om te stoppen met huishoudelijke hulp, categorie 1. De SBOS vindt dit argument niet 

zwaarwegend genoeg. Immers de gemeente voert meer niet-wettelijke taken uit zoals het 

minimabeleid, kinderregelingen en instellen van wijkteams. Voorts houdt de gemeente 

huishoudelijke hulp 2 wel in stand waarin schoonhouden een vast onderdeel is.  

 

De algemene voorziening is vorm vrij. Het is dan ook toegestaan om een lichte toegangstoets uit te 

voeren, zodat de (algemene) voorziening ook echt ten goede komt aan de doelgroep, waarvoor het 

is bedoeld. Bij deze toegangstoets vindt een kort gesprek bij de klant plaats. Dit gesprek dient drie 

doelen: (1) beheersbaar houden van de voorziening, (2) signaleren en maatwerk, (3) informatie en 

advisering. Deze vorm van algemene voorziening bevindt zich hiermee op de grens tussen algemene 

voorziening, die vrij toegankelijk is, en de ondersteuning op maat, zonder vrije toegang. 

 

De SBOS denkt de bezuiniging via de algemene voorziening te realiseren door de invoering van een 

maximum aantal uren per week per cliënt (besparing ca. 1,5 ton) en door het opleggen van een 

inkomensonafhankelijke eigen bijdrage (750 cliënten x 5 euro per maand  x 12 =  4,5 ton per jaar).  
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Voordelen van ons voorstel zijn dat de cliënten in beeld blijven bij de gemeente, ook als zij uren 

moeten bijkopen op de vrije markt, de gemeente proactief kan sturen op vitaliteit van en 

eenzaamheid onder ouderen, dat ons  goedkoop is omdat er geen kostbare indicatie en geen 

beschikking nodig zijn.  

 

De SBOS heeft vastgesteld dat huishoudelijke hulpen categorie 1 in het algemeen meer doen dan 

alleen poetsen. De hulp houdt een oogje in het zeil, helpt bijvoorbeeld bij het invullen van de 

menulijst, waarschuwt verpleegsters als het niet pluis is, let erop dat maaltijden niet bederven, volgt 

cursussen met thema’s als ‘hoe ga ik om met dementie’. Er is geen aanleiding om Huishoudelijke 

Hulp categorie 1 te schrappen. Dit zou een uitstroom betekenen van cliënten naar de duurdere 

categorie 2. Daar zit niemand op te wachten.      

 

Hoogachtend, 

Namens de SBOS  

E. Hoekstra, voorzitter 

R. P. Bakker, penningmeester 

                                                                 


