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Aan de heer W. van Engeland

Heusden , 27 aprtl2013

Betreft: Klussendienst (ongevraagd advies)

Geachte heer van Engeland, Beste 
'Wim,

Eerder hebben wrj u middels onze brief van 1 8 maart 2013 op de hoogte gesteld van ons
standpunt met betrekking tot de klussendienst. Inmiddels hebben wlj begrepen dat het
onderwerp Klussendienst nog steeds aan de orde is. Dat is voor ons aanleiding om een
(ongevraagd) advies uit te brengen.

Als de gemeente gaat meewerken aan de samenwerking van de Stichting Modus en de
stichting MOO dan verwachten wij door die samenwerking Wmo-gelden naar de
klussendienst zullen gaan.

In de genoemde eerdere brief hebben wij aan u uiteengezeÍ dat wij dat onwenselijk achten.
Wij schreven daarover: Eerder hebben wij onze vraagtekens gezet bij de klussendienst zoals
die thans volgens onze informatie is georganiseerd. De klussendienst is toegankelijk voor elke
55 plusser onffiankelijkvaninkomen en ookoverigens drempelloos. Dat past niet bij de

ontwikkeling die de Wmo doormaakt. Er is naar ons oordeel onvoldoende argument om voor
de klussendienst een uitzondering te maken op het algemene Wmo beleid. Als de genoemde
bezwaren legen de uiNoering van de klussendienst niet worden opgeheven past het naar ons
oordeel niet dat de gemeente daaraen op welke wtjze dan ook enige bijdrage leverl. Dat in de
praktijk wellicht een beperkt bedrag van de subsidie verkeerd terecht komt doet naar ons
oordeel daaraan niet af. Op basis van het voorgaande adviseren wij u aan de klussendienst
zoals deze thans wordt uitgevoerd geen enkele bijdrage te leveren.

De klussendienst is momenteel een stichting die voor het grootste deel bekostigd wordt door
de v.d.Poel Stichting in Heusden Vesting. Wat deze stichting aan gelden ter beschikking wil
stellen is hun zaak. Dit verandert wezenlijk als zij ondergebracht worden bij de stichting
Modus. Ztj gaan dan werken met gemeentelijke subsidie. Stichting MOO heeft een
arbeidscontract met de vrijwilligers die daar werkzaam zljn en de WMO adviesraad ziet veel
van hun vrijwilligerswerk als concurrentie voor kleine zelfstandigen in onze Gemeente. Als
men een dienst van 4 uur kan inhuren tegen een minimale prlj s is dit concuÍïentievervalsend
en hier zal de Gemeente niet aan mee kunnen doen.



De WMO-adviesraad heeft heel veel moeite met de leeftijdsgrens, de tijd die besteed mag
worden aan een klus en het feitelijk werven van klanten voor de klussendienst. Een
klussendienst is bestemd voor "klusjes" die klein zqn enwaarvoor men geen vakman op kan
laten draven. Hiervoor zou geen arbeidscontract nodig moeten ztJn.
Eveneens is een samengaan tussen Modus en MOO niet te adviseren omdat er dan
vrijwilligers op de loonlijst komen en dit niet samengaat met de vrijwilligers van Modus.

Het voorgaande is voor ons dan ook aanleiding u te adviseren alleen dan aan de
samenwerking van Stichting Modus en Stichting MOO met betrekking tot de klussendienst
mee te werken als volledig aan de door ons geformuleerd e advrezen tegemoet is gekomen.

Voor het geval er vragenzijnnaar aanleiding van deze brief aarzeltu dan niet mij daarvoor te
benaderen.

In alle gevallen horen wij graag uw reactie ïaar aanleiding van deze brief.

Met vriendelijke groet,
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Jeanne Verheij
Voorzitter Wmo-adviesraad


