Vragen ter beantwoording door ambtelijke organisatie vóór agendering in informatieavond
(reservering).
Aanleiding en relatie met eerdere/latere besluitvorming of toezegging
In november 2013 heeft er een raadsinformatiebijeenkomst plaats gevonden met als onderwerp de
wijzigingen in het sociale domein vanaf 1 januari 2015. Een van de onderwerpen was de korting van
40% van het rijk op de Hulp bij het Huishouden.
In de raadsinformatiebijeenkomst van 26 februari 2014 is de Hulp bij het Huishouden opnieuw aan de
orde geweest. Er is toen een aantal scenario’s geschetst met voor en nadelen over de organisatie van
de hulp bij het huishouden. Met de zorgaanbieders zijn we in overleg over deze scenario’s.
Doelstelling (wat wordt van raad verwacht?)
Doelstelling is de raadsleden tijdig te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de
uitvoering van de huishoudelijke hulp in 2015. Dit conform de afspraken gemaakt tijdens de
raadsinformatiebijeenkomst van 26 februari 2014.
Zijn er stukken?
Nee
Urgentie (waarom nu?, waarom niet in reguliere commissie?)
De korting op het budget Hbh van 40% gaat per 1 januari 2015 in. Er moeten tijdig maatregelen
getroffen worden om deze korting op te vangen. Hierover zijn we in gesprek met de zorgaanbieders.
Met de zorgaanbieders wordt een intentieovereenkomst afgesloten. Vervolgens streven we er naar
medio mei 2014 tot principe afspraken te komen over een aangepaste overeenkomst Hulp bij het
Huishouden per 1 januari 2015. Dit onder voorbehoud van goedkeuring van de raad.
Definitieve besluitvorming door de raad dient plaats te vinden middels aangepaste beleidskaders voor
de hulp bij het huishouden in een Wmo beleidsplan en de uitwerking daarvan in de Wmo verordening
voor 1-11-2014.
Dit krappe tijdspad is van belang om vóór het zomerreces:
- Cliënten tijdig in te lichten over de aankomende veranderingen
- Zorgaanbieders de mogelijkheid te geven tijdig te anticiperen op veranderingen (voor onder andere
personeel)
- Het financiële afbreukrisico voor de gemeente zo klein mogelijk te houden
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