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Heusden, 5 november 2013

Betreft: Uw vraag om informeel advies uit te brengen over de voorstellen versoberen hulp bij
het huishouden (27 september 2013)

Geachte mevrouw Verbiesen,

Uw brief hebben wij opgevat als eenverzoek om informeel advies uit te brengen over de
voorgenomen voorstellen over de versobering van de hulp bij het huishouden. Aan dat
verzoek voldoen wU bU deze.

In uw waag geeft u aan dat u hoewel de maatregelen in hooftllijnen waren voorgelegd, nu
ook de nadere uitwerking voor advies wil voorleggen. Wij zijn van oordeel dat dit geheel
aansluit bij ons eerdere advies. Wij vertrouwen erop dat ook de overi ge maatregelen aan ons
voor advies zullenworden voorgelegd. Ook in die gevallen zullenwij graag voorafgaande aan
de formele advies aanvraag betrokken worden bü het opstellen van de adviesaanvragen.

U vraagt ons een voorlopig standpunt te geven over twee voorgenomen maatregelen te weten:

1. Wassen en strijken niet langer aanbieden als een individuele voorziening maar als een
algemene voorziening.

2. Aanpassen van de normtijden voor zwaar huishoudehlk werk zoals stofzijgen,
dweilen, sanitair, ramen wassen en beddengoed. De norm die nu op 3 uur ligt
terugbrengen naar max. 2 uut voor een alleenstaande en max. 2,5 uur voor gehuwden.

Wat ons in de eerste plaats is opgevallen is dat bij het opstellen vandeze versoberingplannen
is gekeken naar hoe deze zaken zijn geregeld bij de verschillende gemeenten waarnee de
gemeente Heusden nu samenwerkt. Wr1 hopen dat die contacten met de verschillende
hiervoor bedoelde gemeenten meer resultaten zullen gaan opleveren op het gebied van de

Wmo.

De Wmo-adviesraad kan instemmen met de twee voorgenomen maatregelen. Wij willen
daarblj wel de volgende kanttekeningen plaatsen:

1. Het gaat om maatregelen waardoor de gebruikers naar verwachting in de meeste
gevallen minder zullen ontvangen dan zq tot op heden gewend waren. Wij achten het
van het grootste belang dat de gebruikers heel goed worden ingelicht over de

consequenties die de maatregelen voor hen zullen hebben. In de adviesaanvraag geeft
u aan daaraan de nodige aandacht te zullen besteden. Wü willen uitdrukkelijk



aangeven dat de gebruikers in voor hun toegankelijketaal op de hoogte zullenmoeten

worden gesteld van de specifieke consequenties. Daarbij denken wij dat niet alleen

aandacht zal moeten worden besteed aan de financiöle consequenties maar ook wat het

feitelijk voor de gebruikers zalbetekenen. M.a.w. b.v. duidehlk zalmoeten worden
gemaakt wat het betekent dat de individuele voorziening wassen en strijken wordt

omgezet in een algemen e voorziening. Bovendi en zal moeten worden aangegeven

waar die algemene voorziening beschikbaar is.

2. In de toelichting op de adviesaanvraag hebben Mw. Digna van den Broek en de hr.

Gordon van Dijk aangegeven dat omringende gemeenten met de uitvoering van

vergelijkb are maatregelen geen noemenswaardig e bezwaren hebben ondervonden.

Voor de goede uitvoering van de operatie is het wenselijk dat.bezwaren die daarbij

ontstaan met grote voortvarendheid worden afgewikkeld. Het lijkt ons voor het succes

van de operatie heel wenselijk als zich er onverhoopt bezwaren mochten voordoen er

voldoende capaciteit beschikbaar is deze bezwaren snel af te handelen. Het is naar ons

oordeel wenselijk als de gemeente op de mogelijke extrabezwarcn goed is voorbereid

en er voldoende capaciteit beschikbaar is voor de aftrandeling daawan.

3. De Wmo-adviesraad weet niet of en zo ja welke afspraken de gemeente met de

aanbieders van hulp bij het huishouden heeft gemaakt. Derhalve weten wij niet of deze

wijziging van de normtijden strijdig is met de gemaakte afspraken met de

zorgaanbieders. Mocht dat onverhoopt zo zljn dan rekenen wij erop dat de gemeente

daarvoor een oplossin g zal zoeken voordat zij de voorgenomen regelingen gaat

uitvoeren.

Wij hopen hiermee uw brief te hebben beantwoord. Mocht u nog vragen hebben dan reken ik
erop dat u niet zult aarzelenmij daarvoor te benaderen.

Wij zien t.z.t. de formele adviesaaflvraagvan het college over dit onderwerp gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Wmo-adviesraad.


