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Reactie op advies inzake hulp bij het huishouden

Geachte leden van de Adviesraad,
Dank voor het uitgebrachte advies inzake de herziene beleidsnotitie "Hulp bij het huishouden als
werking van vitale gemeenschappen". Het college neemt met instemming kennis van uw standpunt
geen fundamenteel bezwaar te hebben tegen de ontwikkeling van een meerjarige pilot. De
tijdspanne van 4 jaar lijkt inderdaad lang voor een pilot, maar zoals ook u opmerkt is de kern van
het nieuwe voorstel dat vanuit betrokken gemeenschappen een beweging van onderop ontstaat
die de drager is van de nieuwe werk- en organisatiewijze van hulp bij het huishouden. Daar is ruim
tijd voor nodig. We willen gemeenschappen niet onder druk zetten. En zo lang niet alle
gemeenschappen deze stap nemen opteren wij voor een pilot. De beoogde 4 jaar geeft ook ruimte
om de aanpak en werkwijze nog verder uit te bouwen. Er zijn ook evaluatiemomenten vastgelegd
in het voorstel. Mocht het zo zijn dat na 3 jaar alle dorpen overgestapt zijn naar de nieuwe
werkwijze en mochten we in de evaluatie tot de conclusie komen dat we met z'n allen de
definitieve vormen gevonden hebben, dan kunnen we alsnog besluiten de pilot te beëindigen en de
nieuwe werkwijze generaal in te voeren.
Het college neemt kennis van uw advies om met de pilot binnen de kaders van de Wmo te blijven.
We nemen dit advies evenwel niet over. Daarvoor hebben we goede argumenten die in het
voorstel zijn verwoord. Kortheidshalve mogen wij u daarnaar verwijzen. Genoemde argumenten
zijn ingegeven enerzijds door de wensen van initiatiefnemers in de dorpen en anderzijds door
beleidsuitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld voor het sociaal domein en voor
gemeenschapsontwikkeling. De nieuwe werkwijze, met de keuzemogelijkheid voor mensen om
hulp te (blijven) ontvangen van zelfstandigen, strookt naar onze mening ook geheel en al met de
geest van de Wmo, alhoewel ook wij onderkennen dat met de letter van deze wet enige spanning
optreedt. Deze spanning hebben we in overleg met de dorpen en op advies van een landelijk
erkend juridisch specialist - de heer Tim Robbe - inderdaad creatief weten te omzeilen. Dit is
evenwel op zo'n wijze gedaan dat het uiteindelijke doel van de pilot om gemeenschappen meer
zeggenschap en verantwoordelijkheid te laten nemen voor hulp en zorg extra versterkt en verruimd
worden.
Uw advies inzake het meenemen van financiële parameters bij de monitoring en de evaluatie van
de pilot nemen wij ter harte. We hebben dat met de huidige pilot ook al gedaan en uit de financiële

vergelijking is naar voren gekomen dat de kosten van de hulp via de oude werkwijze en via de
nieuwe werkwijze ongeveer gelijk zijn. Maar deze berekening is globaal en voorlopig omdat lang

niet alle effecten zichtbaar zijn en mogelijk op korte termijn ook niet zichtbaar te maken zijn. Dit
punt zal extra aandacht krijgen bij de tussentijdse evaluaties van de pilot.
Naar aanleiding van uw vraag inzake de samenstelling van de Begeleidingsgroep het volgende: ln
de begeleidingsgroep zijn alle dorpen vertegenwoordigd; de begeleidingsgroep heeft een open
karakter, hetgeen wil zeggen dat iedereen die betrokken is bij het initiatief mee aan kan schuiven;
dat geldt ook voor de belangenorganisaties die u in uw advies noemt; deze zrln aanvankelijk ook
aanwezig geweest bij bijeenkomsten waar de nieuwe werkwijze besproken werd en waar mensen
uitgenodigd zijn deel te nemen aan de begeleidingsgroep; in regulier overleg dat wij met deze
belangenorganisaties hebben is ons niet gebleken dat er behoefte is om naast de initiatiefnemers
vanuit de dorpen ook vanuit de belangenorganisaties deel te nemen in de begeleidingsgroep; als
die behoefte er inmiddels wel is, zijn ook deze organisaties van harte welkom in de
begeleidingsgroep.
Tenslotte zeggen wij u gaarne toe uw advies en ons antwoord daarop ter kennis te brengen van de
gemeenteraad.

Om een snelle dienstverlening te bevorderen vragen wij u bij contact over deze zaakhet
1 8941201 51607973 te vermelden.
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