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Vraag (art. 39 Reglement van Orde)

de voorzitter van de Raad
VRAGEN RAADSLID / FRACTIE: Gerry Loof ChristenUnie
ONDERWERP:

Extra geld huishoudelijke hulp

TOELICHTING

Veel mensen zijn ongerust over de huishoudelijke hulp via de Wmo vanaf volgende jaar. Veel gemeenten moeten hier fors op bezuinigen of de hulp zelfs
volledig schrappen en onderbrengen in een Algemene voorziening. Er is extra
geld beschikbaar gekomen voor gemeenten voor huishoudelijke hulp. Eerder is
al 75 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld voor huishoudelijke hulp. Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen is een motie van de ChristenUnie
aangenomen waardoor 40 miljoen euro extra beschikbaar komt voor huishoudelijke hulp.
Als gemeenten vóór 15 oktober 2014 bij het ministerie van VWS een verklaring
indienen waarin zij aangeven dat ze vóór 1 december 2014 een plan zullen indienen, dan ontvangen zij, na indiening van het plan, het gehele voorziene bedrag voor 20151. Zowel de verklaring als het plan zelf dient door tenminste één
aanbieder en één wethouder te zijn ondertekend. Als gemeenten niet vóór 15
oktober 2014 een verklaring indienen dan ontvangen ze hun aandeel in de extra
middelen voor 2015 niet. Het bedrag dat was gereserveerd voor deze nietdeelnemende gemeenten wordt herverdeeld onder gemeenten die wel deelnemen dan.
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1

Bent u van bovenstaande feiten op
de hoogte?

1

Ja, het college is hiervan op de hoogte.

2

Op welke wijze is huishoudelijke
hulp in Terneuzen geregeld per 1
januari 2015, en in hoeverre is er
sprake van een bezuiniging?

2

Om de landelijke korting van 40% op huishoudelijke hulp op te kunnen vangen zijn we al
geruime tijd in gesprek met zorgaanbieders.
Inzet was geen schoksgewijze verandering,
maar een geleidelijke daling van het aantal
zorguren. Daartoe hebben we samen maatregelen getroffen om te komen tot een efficiëntere inzet van zorg. Inmiddels zitten we nu al op
het niveau dat we huishoudelijke hulp in 2015
budgettair neutraal kunnen uitvoeren.
Huishoudelijke hulp zal inderdaad meer en
meer ontwikkelen naar een algemene voorzie-

1

Meer informatie hierover vindt u hier:
http://www.invoeringwmo.nl/actueel/nieuws/informatiekaart-huishoudelijke-hulp-toelage
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ning. De uitvoering hiervan ligt nu al bij de
uitvoeringsorganisatie (AanZ). In bepaalde
situaties blijft huishoudelijke hulp als individuele
maatwerkvoorziening beschikbaar.

3

Welke actie heeft u ondernomen
om aanspraak te maken op deze
extra financiële middelen voor
huishoudelijke hulp, of welke actie
u gaat ondernemen?

3

Het college zal tijdig een aanvraag indienen.

4

Kunt u de antwoorden op bovenstaande vragen vóór 13 oktober
naar de Raad sturen?

4

Ja

Datum vragen:
22 september 2014

Datum antwoorden: 30 september 2014
Verzonden:

Namens deze(n)

Burgemeester en Wethouders van Terneuzen,

Raadsgriffier gemeente Terneuzen

2

secretaris,

burgemeester,

F.M.L. Lauret RA

J.A.H. Lonink

