
Geachte commissieleden, 

De mij toegemeten tijd is slechts kort, dus ik zal gelijk met de deur in huis 
vallen. Mijn naam is Cor de Beurs en ik ben bestuurder voor de Zorg bij 
de FNV. De Zorg waar op dit moment zulke draconische bezuinigingen 
worden doorgevoerd ten koste van de meest kwetsbare mensen in onze 
samenleving. 

Ik hoop dat u afgelopen zondag naar de uitzending van De Monitor heeft 
gekeken, want dan begrijpt u nog beter waarom ik hier in het mooie 
Schagen sta om u toe te spreken. 

Duizenden FNV-leden, maatschappelijke organisaties en bekende 
Nederlanders hebben vorig jaar actie gevoerd in de campagne Red de 
Zorg. En dat heeft succes gehad. Op 4 december 2015 heeft de FNV 
met het kabinet en de VNG goede afspraken gemaakt. Staatssecretaris 
van Rijn noemde het zelfs een historisch akkoord. 

Zo worden de bezuinigingen op de huishoudelijke thuiszorg flink terug 
gedraaid. Voor die huishoudelijke thuiszorg komt er structureel 300 
miljoen bij. Een deel daarvan dus ook voor Schagen. Daarmee blijft er 
van de oorspronkelijke draconische bezuiniging van 75% nog 20% over. 
Nog steeds te veel, maar een flinke stap in de goede richting. 
Daarnaast is er 60 miljoen extra voor de huishoudelijke thuiszorg om 
werkgelegenheid en zorg voor cliënten overeind te houden. Dit is een 
‘noodfonds’. Een noodfonds waar ook Schagen een beroep op kan doen. 
En tot slot hebben we ook afgesproken dat er een landelijke Werkkamer 
komt met een directe lijn naar Van Rijn, die zal toezien op een goede 
invoering en uitvoering van die afspraken. Dus ook toezicht op het beleid 
van Schagen.  

Financieel is er dus alle reden om de zogeheten Hh1 niet af te schaffen, 
want medewerksters in de huishoudelijke thuiszorg zijn geen 
poetshulpen! Maar dat niet alleen. Gevoerde rechtszaken elders in het 
land hebben al uitgewezen dat Schagen ook wettelijk verplicht is om met 
de Hh1 door te gaan. Want wat hebben die rechtszaken inmiddels 
opgeleverd: 

1. Een gemeente mag van de huishoudelijke thuiszorg helemaal geen 
algemene voorziening maken. Dus ook Schagen niet. Het zogeheten 
compensatiebeginsel is in de nieuwe Wmo gewoon blijven staan. Dus 
iedereen moet vanuit de Wmo hulp krijgen als hij psychisch of 
lichamelijk niet in staat is zijn huishouden te voeren. Het onderscheid 
tussen hh1 en hh2 kent de wet helemaal niet. 

2. Huishoudelijk werk is een zogeheten ADL-functie, ofwel handelingen 
die mensen dagelijks in het gewone leven verrichten. Iemand die dat 



niet meer kan is per definitie niet langer zelfredzaam volgens de Wmo 
en heeft dus aanspraak op een individuele maatwerkoplossing vanuit 
die Wmo. 

3. Een algemene voorziening moet ook betaald kunnen worden door de 
sociale minima. In die rechtszaak bij ons hoogste rechtscollege ging 
het om 3 uur hulp per week á toen nog € 15,- per uur = € 45,- per 
week. Dat kunnen sociale minima niet betalen en dus mag de 
huishoudelijke thuiszorg geen algemene voorziening zijn. Eventuele 
trucs met al dan niet tijdelijke subsidies of bijdragen door een 
gemeente doen daar niet aan af. 

4. Een gemeente mag niet volstaan met mededelingen in wat wij in de 
volksmond een keukentafelgesprek zijn gaan noemen. Ook Schagen 
doet dat helaas. Op de gemeente rust namelijk de bewijslast om 
alleen na deugdelijk onderzoek vast te stellen of de situatie van 
iemand is verbeterd zodat er geen of minder zorg meer nodig is, dan 
wel welke zorg er bij een nieuwe aanvraag nodig is. 
En dat onderzoek moet zowel kwalitatief zijn (welke zorg moet 
geleverd worden) als kwantitatief zijn (hoeveel uur moet er geleverd 
worden). 

5. Ook het zelf laten betalen van de huishoudelijke thuiszorg mag niet. 
Als het duidelijk is of en hoeveel hulp iemand nodig heeft, dan wordt 
de eigen bijdrage hiervoor alleen door het CAK bepaald; niet door de 
gemeente. 

Maar laat ik stoppen met aan te geven wat allemaal fout beleid is en wat 
er allemaal niet mag. Goed beleid past op 1 A4-tje. En dat A4-tje heb ik 
hier. Om de taak als gemeenteraad wat makkelijker te maken heb ik hier 
een checklijstje om het Wmo-beleid voor de huishoudelijke thuiszorg 
vast te stellen. En ik herhaal hierbij mijn eerdere aanbod dat de FNV 
graag bereid is mee te werken aan dat beleid, want inmiddels grossieren 
wij aardig in Wmo-zaken. Dan komen wij over een tijdje weer terug in 
Schagen. Dan niet met een tent voor de deur, maar met een taart. Een 
taart voor uw gemeenteraad, omdat Schagen dan wel de Wmo uitvoert 
zoals de wet die bedoeld heeft. 

Ik roep u tot slot dan ook op de eerder aangekondigde bezuinigingen op 
de huishoudelijke thuiszorg ongedaan te maken en de thuiszorg, al dan 
niet met betrokkenheid van de FNV, weer in ere te herstellen zoals de 
Wmo die bedoeld heeft.  

Dank voor uw aandacht, en wijsheid toegewenst bij uw besluitvorming. 


