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huishoudelijk hulp c.a.

Geacht College,
De Participatieraad heeft kennis genomen van de buitengewoon onsmakelijke en
onterechte suggestie van de SP als zou een inwoner van onze Gemeente zijn overleden
door een gebrek aan thuiszorg c.q. huishoudelijke hulp en het niet afstand nemen daarvan
door de FNV. Een en ander gebeurde tijdens de inspreekmogelijkheid bij de
commissievergadering van 15 juni jl.
Om mogelijke spookverhalen m.b.t. de uitvoering van de Wmo adequaat te kunnen
pareren, adviseert de Participatieraad u meer openheid te betrachten. Wij vinden het van
belang dat snel duidelijk wordt hoeveel inwoners vorig jaar huishoudelijke hulp en/of
begeleiding kregen vergeleken met het jaar daarvoor resp. met de eerste helft van dit jaar.
Ook het aantal uren hulp p.p. lijkt ons van belang. Daarnaast is inzichtelijke informatie over
de totale inkomsten en uitgaven in het gehele sociale domein gewenst. Ook de
Participatieraad zal deze informatie graag ontvangen.
Tevens adviseert de Participatieraad u, onder verwijzing naar de uitspraken van de
Centrale Raad voor Beroep en de Rechtbank Gelderland, voortaan niet alleen het te
bereiken resultaat in de beschikking op te nemen, maar eveneens concreet aan te geven
welke activiteiten daartoe moeten worden verricht, hoeveel tijd daarvoor nodig is en met
welke frequentie de activiteiten dienen plaats te vinden.
Wij roepen ons eerdere advies van dit jaar nog even in herinnering: “De beschikking zal
meer informatie moeten bevatten: de wijzigingen ten opzichte van de vroegere situatie, de
motivatie van de te behalen resultaten, de gehanteerde normen, en de wijze waarop de
beoogde resultaten behaald zullen worden. Tevens dient vermeld te worden dat de
gemeente garandeert dat de resultaten daadwerkelijk behaald worden, ook als de
ureninzet vermindert”.
De Participatieraad is van mening dat met het in de praktijk brengen van deze adviezen,
het op zich goede en op maatwerk gerichte beleid veel onrust kan wegnemen.
Met vriendelijke groet,
Namens de Participatieraad,
Joke Regouw, secretaris
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