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Geacht College,
Inleiding
Namens de Participatieraad heeft de voorzitter van de Participatieraad, de heer L. Bertens,
ingesproken bij de Ronde op 2 april over het raadsvoorstel Huishoudelijke hulp Hilvarenbeek. In zijn
reactie zijn de bijdragen van enkele belangenorganisaties verwerkt.
De Participatieraad heeft op 30 maart ook informeel overleg gehad met betrokken ambtenaren over
de uitwerking van het voorstel. In ons advies beperken we ons tot het raadsvoorstel, omdat over de
uitwerking van het raadsvoorstel ons nog advies wordt gevraagd.
Inhoudelijk
1. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat een tekort ontstaat op de post huishoudelijke
hulp, wat aanleiding is voor te stellen de eenvoudige huishoudelijke hulp te bestempelen tot
algemene voorziening, met als gevolg dat de gemeente die hulp niet meer levert. In de
gegeven omstandigheden hanteert de Participatieraad het uitgangspunt dat het beschikbare
geld eerst besteed moet worden daar waar het het hardst nodig is.
Wat niet aangegeven staat is welke concrete zaken er toe leiden dat de conclusie van
aankomende tekorten getrokken kan worden. Dus wat is geschat aan kosten en welke zaken
uit de korte praktijk tot nu toe leiden tot bijstelling van die schatting met tekorten als
gevolg? Wat kunnen we uit die verschillen leren, waar moeten we in de toekomst voor
oppassen?
De Participatieraad adviseert de oorzaken van het voorspelde tekort te onderzoeken,
aanbevelingen op te stellen ter voorkoming van een herhaling en deze te delen met ons en de
gemeenteraad.
2. Gevolg van het voorstel is dat huishoudens voortaan zelf praktisch en financieel
verantwoordelijk zijn voor de eenvoudige huishoudelijke hulp. Het gaat om circa 345
huishoudens. Voorstelbaar is dan ook dat de huishoudelijke hulp verleend wordt aan
verschillende categorieën van huishoudens zoals:
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Een categorie is die het relatief gemakkelijk praktisch en financieel zelf kan regelen. Geen
groot probleem dus.
Een andere categorie is die van huishoudens waarvan voorspelbaar is dat ze op relatief
korte termijn meer dan alleen eenvoudige huishoudelijke hulp nodig hebben.
Ook is het denkbaar dat het verlenen van eenvoudige huishoudelijke hulp juist preventief
werkt ter voorkoming van de noodzaak van meervoudige hulp.
Het kan ook voorkomen dat huishoudens het financieel niet aankunnen om geheel
zelfstandig de huishoudelijke hulp te betalen.
De laatste hier te noemen categorie is die die het praktisch niet aan kan zelfstandig voor
huishoudelijke hulp te zorgen.

In de keukentafelgesprekken moet dus beoordeeld worden of een huishouden de nieuwe
situatie zelf aan kan of dat aanleiding is de eenvoudige huishoudelijke hulp toch te
continueren of het betrokken huishouden op een of andere manier te ondersteunen.
De Participatieraad adviseert in de beoordeling per huishouden rekening te houden met de
mogelijkheid/waarschijnlijkheid dat de eenvoudige huishoudelijke hulp op korte termijn
vervangen moet worden door meervoudige/complexere hulp. In zo’n geval adviseert de
Participatieraad voor die relatief korte tijd de bestaande eenvoudige huishoudelijke hulp te
continueren. Hierdoor wordt voorkomen dat een huishouden op korte termijn met veel
veranderingen geconfronteerd wordt. Wanneer het verlenen van eenvoudige huishoudelijke
hulp preventief werkt, dus de noodzaak inzet van meervoudige hulp vertraagt of voorkomt,
dient dit ook meegewogen te worden. Ook moet beoordeeld worden of een huishouden zowel
praktisch als financieel de huishoudelijke hulp kan regelen. Is dat niet het geval dan zal de
gemeente een rol moeten blijven spelen.
3. Het voorstel op termijn de eenvoudige huishoudelijke hulp niet meer als
maatwerkvoorziening aan te bieden aan huishoudens, heeft een aantal gevolgen voor die
huishoudens.
a. Men moet een keuze maken hoe dan wel het huis schoon te houden en dat kan tot
verschillende keuzes leiden: hulp inschakelen via de huidige leverancier, de zwarte
markt op gaan, zelf doen of door meer inzet van mantelzorgers. Kosten spelen hierbij
natuurlijk een grote rol. Wanneer een huishouden bijvoorbeeld 2 uur per week hulp
inhuurt tegen een tarief van € 22,50 per uur kost dat € 45 per week, dus € 195,= per
maand. Met name voor huishoudens met een lager inkomen is dat een fors bedrag.
Uit het voorstel wordt niet duidelijk hoe de gemeente hier mee om zal gaan. De
formulering “Mensen die naar algemeen geldend gebruiks- en bestedingspatroon
onvoldoende financiële mogelijkheden hebben om de schoonmaakhulp te
bekostigen komen in aanmerking voor ondersteuning vanuit de gemeente.” is te
vaag hierover.
De PR adviseert een beleidsregel op te stellen waarin deze problematiek zo geregeld
is dat betrokken huishoudens zodanig worden gecompenseerd voor de kosten van
huishoudelijke hulp dat zij minimaal een inkomen van 110% van het betreffende
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minimuminkomen overhouden voor overige uitgaven. Uiteraard dient de stapeling
van eigen bijdragen daarin meegenomen te worden.
b. Betrokken huishoudens moeten voortaan zelf hun huishoudelijke hulp regelen. Dat
zal niet voor iedereen even gemakkelijk gaan.
De PR adviseert de gemeente alle betrokken huishoudens begeleiding/advies aan te
bieden wanneer het zover is dat de huishoudelijke hulp van gemeentewege stopt om
de overgang naar de nieuwe situatie te vergemakkelijken.
c. Voor veel betrokken huishoudens kan de nieuwe situatie er toe leiden dat
mantelzorgers de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van het huis
overnemen. Dat is een extra belasting ten opzichte van de huidige situatie die tot
problemen kan leiden.
De te zware belasting kan het ook geval zijn wanneer huishoudens het huis zelf
(moeten) gaan schoon houden.
De PR adviseert om in 2016 na verloop van bijvoorbeeld 3 en 9 maanden de
betrokken huishoudens te bezoeken om te bekijken of de nieuwe situatie tot
problemen leidt, en zo ja daarvoor oplossingen aan te dragen.

.
Met vriendelijke groeten
namens de Participatieraad Wmo Hilvarenbeek,
B. Feldbrugge_Okhuijsen (secretaris)
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