
 

 

 

Geacht college, 

In de huishoudelijke ondersteuning is in het afgelopen jaar veel veranderd. De gemeente heeft te 

maken gekregen met een bezuiniging én er is een nieuw beleid ingezet waarin we van Haarlemmers 

vragen om meer naar elkaar om te kijken en elkaar ook te helpen.  

Tegelijk realiseren we ons dat goede huishoudelijke ondersteuning ervoor kan zorgen dat mensen 

langer op een goede manier in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen. In die zin kan 

huishoudelijke ondersteuning preventief werken. En dus is het heel belangrijk om de ondersteuning 

op de individuele situatie af te stemmen (maatwerk). In het licht van de voorbereidingen op de 

nieuwe aanbestedingen voor 2017 vinden we het belangrijk om het huidige systeem goed te 

bekijken. Waar werkt het goed? Waar kan het beter?  

Onlangs is in de derde financiële bestuursrapportage aangegeven dat er een verwachte 

onderbesteding gaat plaatvinden van €1 tot 1,5 miljoen op de huishoudelijke hulp. U verklaart dit 

enerzijds uit de afname van het aantal indicaties dat is verstrekt en anderzijds uit de vermindering 

van het gemiddeld aantal uren per indicatie.  

Het belang van maatwerk en de verwachte onderbesteding op de huishoudelijke hulp leiden voor 

PvdA en CDA tot de volgende vragen: 

Vraag 1: Kunt u ons een overzicht geven van de aantallen indicaties huishoudelijke hulp per 

kwartaal in 2014 en 2015? 

Met ingang van 2015 is een nieuwe systematiek in werking getreden voor de huishoudelijke 

ondersteuning. Er is geen sprake meer van een indicatie in uren van de gemeente, maar van een 

indicatie, die door de aanbieders samen met de cliënt wordt geconcretiseerd in een 

ondersteuningsplan. In die zin is geen sprake meer van een indicatie in ‘uren’, maar van een prestatie 

in de vorm van een ‘schoon en leefbaar huis’.  

In de gesprekken die wij in de stad hebben gevoerd, merken we dat alle cliënten en huishoudelijke 

hulpen nog steeds over de dienstverlening spreken in termen van ‘uren’. Werknemers worden ook in 

‘uren’ betaald.  

Vraag 2: deelt het college het beeld dat er in de praktijk over ‘uren’ wordt gesproken? Welke 

betekenis hecht u daaraan? 

Het ondersteuningsplan wordt afgesloten met een urenindicatie, ten behoeve van de bepaling van 

de eigen bijdrage.  

  



Vraag 3: Kunt u ons een overzicht geven van de verdeling van dit aantal uren voor 2015? (bij 

voorkeur peildatum eind september)? Kunt u hetzelfde overzicht ook geven voor de ‘oude’ 

urenindicatie van 2014 (zelfde peildatum)? Een tabel zou er zo uit kunnen zien: 

Aantal uren Aantal t.b.v. eigen 
bijdrage 2015 

Aantal indicaties 
‘oud’ 2014 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

   

 

Vraag 4. Kunt u duiding geven aan de cijfers over 2015 in relatie tot 2014? Geeft dit wat u betreft 

het beeld dat er in voldoende mate maatwerk wordt geleverd?  

Er loopt inmiddels een aantal rechtszaken tegen de gemeente in het kader van de huishoudelijke 

ondersteuning.  

Vraag 5: kunt u ons een overzicht geven van de lopende rechtszaken tegen de beschikking voor 

huishoudelijke ondersteuning? Kunt u iets zeggen over de verwachting of er meer zullen volgen? 

Afgesproken is dat huishoudelijke hulpen een signalerende functie hebben bij het eventueel 

verhogen van de huishoudelijke hulp.  

Vraag 6. In hoeveel gevallen is in 2015 het ondersteuningsplan ‘omhoog’ bijgesteld op basis van 

dergelijke signalen? Hoe beoordeelt u dat? 

Tijdens de commissievergadering van 3 december heeft u aan het CDA toegezegd te bezien of het 

klanttevredenheidsonderzoek naar voren gehaald kan worden.  

Vraag 7. Wilt u ervoor zorgen dat ook de ervaringen van bijvoorbeeld huishoudelijke hulpen, 

aanbieders en gemeentelijke professionals in beeld worden gebracht? Dit zou naar ons idee 

verdiepend inzicht kunnen bieden in de werking van de nieuwe systematiek en mogelijke 

verbeteringen. 

Vraag 8. Is het college op de hoogte van alternatieve manieren in den lande waarop de 

huishoudelijke ondersteuning wordt vormgegeven en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan?  

Vraag 9. Welke lessen zijn hieruit te trekken voor de Haarlemse systematiek? 

Met hartelijke dank voor uw antwoord, 

 

Martien Brander Eva de Raadt 

PvdA   CDA 


