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Geacht College,
In de bijlage treft u het advies van de W m o Adviesraad Schagen op uw raadsvoorstel t o t hervorming van de
huishoudelijke hulp. Dit advies is onder grote tijdsdruk t o t stand gekomen waarbij wederom de adviestermijn van 6
weken is bekort. Gelet op het belang van de cliënten, die op een zo kort mogelijke termijn duidelijkheid horen te
hebben is meegewerkt aan deze bekorte adviestermijn.

wŵ vvíeľutelíjkie groet
Arthur B.rflľ\-d
voorzitter vVMO-atMesraad s&kagei/u
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Advies inzake hervorming huishoudelijke hulp

Datum:

7 januari 2015

Geacht college,
Op 20 december 2014 hebt u ons het raadsvoorstel hervorming huishoudelijke hulp met de
bijbehorende nota ter advisering aangeboden. Gelet op de voorgenomen behandeldata in de
commissie samenlevingszaken en de gemeenteraad bieden wij u ons advies op tijd daarvoor aan.
Inleiding
Het raadsvoorstel en de bijbehorende nota houden in dat de schoonmaakhulp (HH1) als W m o voorziening zal verdwijnen en vervangen wordt door een bijzondere bijstandsuitkering, waarmee de
cliënt een zelf geworven schoonmaakhulp kan betalen. De facto komt dit dus neer op categorale
uitsluiting van cliënten die boven de bijstandsnorm zitten (meer dan C 114 aanvullend pensioen of
meer dan C 5895 eigen geld)
Door de HH1 niet meer te betrekken van een zorgaanbieder maar als tegemoetkoming aan de cliënt
uit te betalen daalt het uurtarief van C21 naarC 12.50.
Inhoudelijke beoordeling
Naar aanleiding van het raadsvoorstel en de nota willen wij de volgende punten ter overweging
inbrengen.
De uitgangspunten voor het verstrekken en betalen van W m o voorzieningen staan in het 3D
beleidsplan. Letterlijk geciteerd luiden zij:
a. Uitgangspunt van de W m o is dat maatschappelijke ondersteuning beschikbaar is voor
diegenen die daarop zijn aangewezen, ongeacht de hoogte van inkomen of vermogen;
b. Wel kan een inkomensafhankelijke bijdrage worden gevraagd;
c. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid om eigen bijdragen te vragen voor
de voorzieningen huishoudelijke hulp, vervoer, rolstoelen en woonvoorzieningen;
d. Cliënten met een laag inkomen worden gecompenseerd voor de eigen bijdrage.
In het raadsvoorstel worden andersluidende uitgangspunten geformuleerd; aangezien zij niet geheel
in overeenstemming zijn met het vastgestelde beleidsplan, zullen zij hiervoor moeten wijken.
De wetgever heeft bedoeld dat voorzieningen ongeacht de financiële positie van de aanvrager
worden toegekend; de draagkracht van de cliënt moet verrekend worden in de eigen bijdrage.

Aan de hand van de gegevens in hoofdstuk 2 van de nota (financiële impact van de verandering)
hebben wij ons een beeld gevormd over de noodzaak van deze drastische ingreep in de
huishoudelijke hulp. Het budget HH1 wordt getroffen door twee effecten, n.l. de landelijke
bezuiniging van 409ó op de huishoudelijke hulp plus een lokaal bedachte overheveling van 2096 van
het HH1 budget naar HH2. Het budget HH2 neemt nu sprongsgewijs toe met 5396. Wij missen de
motivatie voor deze overheveling; de nota spreekt alleen de verwachting uit dat het beroep op HH2
in de toekomst zal toenemen. Wij vinden deze verwachting onvoldoende om HH1 zo zwaar te korten
als nu wordt voorgesteld. Indien het beslag op HH2 met 1096 groeit ten opzichte van 2014 (o.i. een
reële aanname) behoeft er C 298.300 minder gekort te worden op HH1. Er blijft dan C 1093.000 over
als budget HH1 2016. Dit is precies genoeg om de aanspraken op HH1 uit 2014 volledig na te komen
in 2016 indien het uurtarief daalt van C21 naar C 12.50.
Wat verder helpt is het feit dat de Wmo 2015, anders dan de Wmo 2007, niet meer uitgaat van
"recht hebben o p " , maar van "echt nodig hebben". De aanspraak op HH1 zal hierdoor afnemen,
waardoor verdere reserve ontstaat om het budget HH2 te doen toenemen.
Samenvattend missen wij dus het motief om de schoonmaakhulp als Wmo maatwerkvoorziening af
te schaffen.
De nota is geschreven vanuit het perspectief van de zorgaanbieder en budgethouder en niet dat van
de zorgvrager. Het citaat dat HH1 een product is met beperkte houdbaarheid is in dit verband
veelzeggend. Het verwoordt de beleving van de zorgaanbieder, maar toont geen respect voor de
behoefte van de fysiek niet zelfredzame zorgvrager.
De nota benadrukt in de huidige Wmo de gemeenten geen taak meer hebben geen taak meer
hebben in het schoonhouden van het huis van een zorgvrager. Verder worden schoonmaakhulp als
luxe en schoonmaakhulp als broodnodige ondersteuning door elkaar gehaald en zouden mensen die
in staat zijn om hun schoonmaakhulp te organiseren op dit gebied geen Wmo-voorziening nodig
hebben. Deze redenering gaat eraan voorbij dat ondersteunen van de zelfredzaamheid van
personen met een fysieke beperking in de wet wel degelijk als maatschappelijke ondersteuning
gedefinieerd wordt en dat de definitie van maatwerkvoorzieningen zich ook uitstrekt over
schoonmaakhulp. Het aanmerken van schoonmaakhulp als uitzonderlijke voorziening en het
uitsluiten van zorgvragers op grond van hun financiële positie is niet juist.
Helaas besteedt de nota geen aandacht aan de uitspraak van de voorzieningenrechter inzake het
bezwaar tegen de gemeente Dantumadeel. De lessen uit deze uitspraak zijn:
»

Huishoudelijke hulp kan niet zonder meer worden aangemerkt als algemeen gebruikelijke
voorziening;

»

Bestaande beschikkingen op basis van de Wmo 2007 worden bij de huidige wetswijziging niet
buiten werking gesteld;

»

Het reduceren van een voorziening kan pas plaatsvinden als onderzoek naar de
omstandigheden van de aanvrager heeft uitgewezen dat zijn gezondheid en welbevinden dit

toelaten.
De staatssecretaris van VWS heeft naar aanleiding van deze uitspraak aan de Tweede kamer
geschreven: "De voorzieningenrechter baseert zijn uitspraak weliswaar op de (huidige, 2007) Wmo,
maar in de Wmo 2015 is het beginsel van de individuele afweging op basis van een zorgvuldig
onderzoek na een melding van de behoefte aan maatschappelijke ondersteuning door een persoon
juist nog steviger verankerd. De Wmo 2015 expliciteert de elementen die de gemeente tenminste in
het onderzoek moet betrekken hetgeen de zorgvuldigheid van de besluitvorming over de
ondersteuning, de mate van en de vorm waarin nog meer dan nu moet
waarborgen."
Dit maakt duidelijk dat het keukentafelgesprek een andere gedaante moet krijgen dan de nota onder
het kopje "communicatie" weergeeft; het keukentafelgesprek is geen mededeling dat het beleid
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verandert, doch de aanzet tot een zorgvuldig onderzoek naar de mogelijkheden en omstandigheden
van de zorgvrager, gevolgd door een besluit dat recht doet aan de bevindingen van dit onderzoek.
Eén van de doelstellingen van de huidige transformatie in de zorg is om mensen in staat te stellen
langer thuis te wonen. Waar deze nota aan voorbij gaat is het feit dat ouderen, die nu een CIZindicatie hebben voor verzorgd wonen maar nog zelfstandig thuis wonen, levenslang het recht
houden deze indicatie te verzilveren door te kiezen voor een verzorgingshuis. Wanneer de thuis
geleverde voorzieningen (thuiszorg/persoonlijke verzorging/huishoudelijke hulp) afbrokkelen en de
financiële lasten hoger worden, wordt de drempel naar het verzorgingshuis een stuk lager. Adequate
hulp thuis helpt mensen te kiezen om thuis te blijven wonen; afdingen op de huishoudelijke hulp
werkt in groter verband gezien contraproductief.
Tenslotte willen wij de suggestie in het raadsvoorstel weerleggen dat de Wmo adviesraden hebben
meegewerkt aan het tot stand komen van de uitgangspunten in dit voorstel. De concept
uitgangspunten zijn ons weliswaar meegedeeld, doch er is geen mogelijkheid geboden hierop invloed
uit te oefenen.
Advies
Wij ondersteunen het voorstel voor zover het de reductie van de uurprijs HH1 betreft. Het vervangen
van de door een zorgaanbieder geleverde schoonmaakhulp door een vergoeding voor zelf te regelen
hulp en het contracteren van deze hulp door de cliënt zelf heeft onze instemming.
Wij stemmen niet in met het vervallen van de HH1 als maatwerkvoorziening uit de Wmo en de
vervanging hiervan door een tegemoetkoming uit de bijzondere bijstand.
Gelet hierop adviseren wij u:
1. Het keukentafelgesprek met bestaande HH1 gebruikers de gedaante te geven van een
zorgvuldig onderzoek en hierop te besluiten overeenkomstig de uitkomst van dit onderzoek;
2. Schoonmaakhulp in het huishouden te handhaven als Wmo maatwerkvoorziening,
ongeacht
de financiële positie van de aanvrager, en de inkomensafhankelijke bijdrage hiervoor te laten
innen door het CAK.

Met vriendelijke groet,
namens de Wmo Adviesraad Schagen,

A.M. Brand
Voorzitter
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