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Geacht college
Betreft: Advies Resultaten inventarisatie hulp bij het huishouden/Wtcg/CER en voorstel
compensatieregelingen.
Aanleiding
In de vergadering van onze adviesraad op 30 april 2015 is een toelichting gegeven op het ambtelijk
advies nr. 451745W betreffende in hoofde vermeld onderwerp en het advies ontvangen. Volgens de
ons toen ter kennis gebrachte planning zou de besluitvorming door uw college over dit advies op 4
mei 2015 plaatsvinden. Ons is gevraagd uiterlijk maandag, 3 mei 2015 een advies hierover uit te
brengen, waarbij aangegeven is dat het concept voorstel nog wel aangepast moet worden.
Het zal uw college duidelijk zijn, dat gelet op de korte termijn (met een weekend er tussen) dit
onmogelijk was. Dit heeft dan ook opnieuw de nodige irritatie bij onze raad opgeroepen.
Wij begrijpen, dat vele zaken onder tijdsdruk staan. Daarom hebben wij reeds bij de aanvang van de
voorbereidingen op de transities onze bereidheid uitgesproken om de afspraken, die met u zijn
gemaakt en vastgelegd zijn in een protocol,inzake o.a. toezending van stukken, flexibel te willen
hanteren, maar tijd om raadpleging van onze netwerken moet mogelijk blijven. Tot nu toe is dat ook
gedaan en is er steeds een extra inspanning gepleegd om tijdig een advies aan u te kunnen
uitbrengen.
Maar de rond dit advies gehanteerde planning slaat echt alles. Slechts 1 werkdag. Wij hebben u hier
eerder op gewezen, maar blijkbaar ontbreekt de regie in planningen.
Wij stellen het bijzonder op prijs in een gesprek met uw college van gedachten te wisselen of de
werkafspraken in het protocol voortaan weer nagekomen kunnen worden.
Op 7 mei werd ons meegedeeld, dat de besluitvorming door uw college doorgeschoven is naar
dinsdag, 19 mei. Daarom brengen wij hierbij alsnog ons advies uit. Hierbij willen wij wel aantekenen
dat gezien de korte tijd en de vakantieperiode het niet mogelijk is geweest een gedetailleerder advies
uit te brengen.
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Onze reactie op het advies nr. 451745W
a) Vertrekpunt zijn de besluiten van de gemeenteraad van 30 oktober 2014
Op 30 oktober 2014 is het Aanvullend Beleidskader voor de vernieuwing van het sociale
domein door de gemeenteraad vastgesteld. Speerpunten hierin zijn enerzijds de
noodzakelijke zorg en anderzijds de financiële draagkracht die wordt gepeild en gewogen.
In dezelfde raadsvergadering is besloten tot inventarisatie d.m.v. keukentafelgesprekken en
op basis daarvan een voorstel voor te leggen voor noodzakelijk aanvullende
vangnetmaatregelen voor cliënten die de huishoudelijke hulp niet met eigen kracht en/of
netwerk en/of eigen middelen kunnen organiseren en met een laag inkomen( tot 120%
WML).
b) Rapportage Project Herindicatie HbH van BMC Implementatie
Op 30 april 2015 is aan de WMO Adviesraad deze rapportage overhandigd. Het is een
overzichtelijke rapportage.
c) Het beeld dat uit deze rapportage dan wel het ambtelijk advies bij ons is ontstaan worden
door ons als volgt samengevat:

1) Van de 550 bezochte cliënten zijn 443 personen omgezet naar de Algemene Voorziening.
In de meeste gevallen betekent dit een algemene voorziening van max. 2,2 uur. Deze
algemene voorziening moet men zelf betalen. Bij deze grote groep gaven 197 personen
aan, niet zelfstandig de Algemene Voorziening te kunnen betalen. Van deze laatste groep
hebben 176 personen het eerder genoemde Wtcg formulier teruggestuurd.
2) Van de groep bezochte personen is aan 29 personen een indicatie voor Respijtzorg
gegeven omdat overbelasting van de mantelzorger aanwezig was of op korte termijn
dreigde. Deze indicaties hebben een duur van 3-6 maanden waarbij cliënten extra tijd
krijgen om een regeling te treffen voor hun zorgbehoefte.
3) Ook hebben 28 personen, op eigen verzoek van de cliënt, direct of per 1 juli de indicatie
beëindigd. De reden is veelal de enorme stijging van de Eigen Bijdrage via het CAK.
4) Verder zijn van de gehele groep in totaal 21 personen doorgezet naar de Sociale
Wijkteams, omdat er veelal meervoudige problematiek aanwezig is.
5) De resteren 49 gevallen zijn naar de HH2 (al of niet tijdelijk) gegaan.
Voor 176 mensen wordt nu een compensatievoorstel gedaan door koppeling met de doelgroep van
de regeling “Meedoen”.
De Wmo-adviesraad pleit er voor, gezien het sociale gezicht van Nijkerk, om dit compensatievoorstel
van toepassing te laten voor nieuwe gevallen.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij is, dat voor diverse van deze personen de compensatie via de
koppeling met doelgroep Meedoen onvoldoende zal zijn.
Ons advies is dat als dit aan de orde is deze groep ruimte geboden worden om alsnog van de regeling
gebruik te maken of een beroep op de bijzondere bijstand te kunnen doen.
Uit het ambtelijk advies begrijpen we verder, dat de aan de algemene voorziening huishoudelijke
zorg gekoppelde basis huishoudelijke zorg van 2,2 uur geldt voor de periode van 1 juli t/m 31
december 2015.
Per 1 januari 2016 wordt deze teruggebracht naar 1 uur. En naar we begrepen, kan dit aantal uren op
termijn zelfs op 0 worden gesteld. Deze twee zaken is voor ons nieuw en daar hebben we grote
moeite mee. Dit is een insteek puur vanuit het financiële oogpunt en wordt volledig aan de zorg kant
voorbij gegaan. Voor ons is een basis van 2,2 uur huishoudelijke hulp een minimum waar niet op
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ingeleverd mag worden. Het betekent dat de belasting voor mantelzorgers en het netwerk rond
cliënt steeds groter wordt met alle consequenties van dien. De achtervang wordt bij deze verdere
afbouw, als we het goed hebben begrepen, ook mee afgebouwd. De enige mogelijkheid voor
achtervang is dan de bijzondere bijstand. En we vragen ons af dat als toch stappen in die richting
worden gezet we nu niet beter de koppeling aan de regeling Meedoen kunnen vergeten en voor de
achtervang de bijzondere bijstand gaan opvoeren.
Samenvattend is ons advies:
1.Handhaven algemene voorziening voor HH1 voor de komende jaren van max. 2,2 uur met een
max. eigen bijdragen van € 10,2. Akkoord te gaan met de koppeling van de compensatie aan de regeling Meedoen.
3. Indien deze compensatie voor meer dan de geïnventariseerde gevallen onvoldoende is deze ook
van de regeling gebruik kunnen maken of een beroep op de bijzondere bijstand kunnen doen.

Hoogachtend,
Namens de Wmo-adviesraad

E.Wulfsen, voorzitter
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