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Bijdrage Hester Veltman, PDE 
Toekomst Huishoudelijke Hulp 
 
 
De VVD Ede vindt het belangrijk om te benadrukken dat de gemeente ten dienste staat van 
haar inwoners. Dit betekent ook dat als we met elkaar hebben bepaald dat de gemeente 
verantwoordelijk is voor de zorg aan ouderen en langdurig zieken, de gemeente dit goed, 
duidelijk en efficiënt organiseert. De hulp moet daar terecht komen waar die het hardst 
nodig is.  
De gemeenteraad wordt nu gevraagd in te stemmen met een wijziging. Het gaat over de 
huishoudelijke hulp die mensen kunnen aanvragen bij de gemeente als zij voor korte of 
lange duur ondersteuning nodig hebben in hun huishouden. Omdat zij bijv. met 
ouderdomsverschijnselen te kampen hebben,  een dementerende verzorgen of na een 
operatie zelf tijdelijk weinig kunnen doen in huis.  
Wat goed is, is het plan om niet alleen schoonmaakhulp te bieden, maar ook andere klusjes 
in huis die nodig zijn en die de persoon in kwestie niet zelf kan. Of specifieke begeleiding die 
iemand met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking nodig heeft.  
Dit staat los van de vorm waarin de gemeente het aanbiedt. De gemeente wil de hulp gaan 
aanbieden in een maatwerk vorm en een algemene vorm. De maatwerkvorm is voor 
iedereen die niet meer zelf zijn of haar huishouden kan organiseren en voor iedereen boven 
de 80 jaar. Die leeftijd is gekozen omdat de ervaring is dat zich dan meestal de meeste 
ouderdomsgebreken vertonen. Ook is de maatwerkvorm er voor enkele specifieke groepen, 
maar daar zijn administratieve redenen voor. Als je gebruik maakt van de algemene vorm, 
dan kun je wél nog zelf je huishouden regelen.  
Het is best ingewikkeld, maar waar het vooral om draait is: krijgen onze inwoners de hulp die 
ze nodig hebben? Eerder dit jaar werden enkele rechtszaken aangespannen van inwoners 
tegen hun gemeente over de hulp die zij eerder wel kregen maar vanaf 2015 niet meer. De 
hoogste rechter deed daarover uitspraken die duidelijk maken wat een gemeente wel en 
niet mag. Daarom heb ik de vraag aan het college:  
Kan het college garanderen dat het voorstel dat er nu ligt volkomen in overeenstemming is 
met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep?  
De VVD vindt het heel belangrijk dat maatwerk blijft behouden. We kunnen leven met een 
laagdrempelige, algemene voorziening als dat voor veel mensen makkelijker is om te 
gebruiken. Als het bijvoorbeeld een kortdurende, heldere of enkelvoudige zorgvraag betreft. 
Maar in alle andere gevallen kun je er met maatwerk altijd voor zorgen dat de hulp zoveel 
mogelijk op maat is, dat het precies past bij wat mensen nodig hebben. Niet doen wat niet 
nodig is, niet dingen doen die we doen omdat we dat gewend zijn of omdat een pakket dat 
zegt, maar precies dat doen wat nodig is. De vraag die ik aan het college heb: 
Kan het college garanderen dat, met inbegrip van de algemene voorziening, alle inwoners te 
allen tijde het maatwerk krijgen waarop ze conform de wet, de Wmo, recht hebben? 
De rechter oordeelde ook dat een objectief en onafhankelijk onderzoek altijd moet 
plaatsvinden bij het toekennen van hulp. Het college geeft aan dat bij de algemene 
voorziening de zorgaanbieder een lichte toets uitvoert.  
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Kan het college garanderen dat dit niet in strijd is met de wet?  
Verder: we hebben als gemeente Ede gekozen voor het uitgangspunt één huishouden, één 
plan. Dus zorgaanbieders of hulpverleners die dingen dubbel doen en inwoners die telkens 
verschillende gesprekken moeten voeren met mensen van verschillende organisaties is iets 
wat we niet willen. Geacht college: 
Kan het college garanderen dat met het invoeren van deze regeling we altijd blijven uitgaan 
van de gedachte één huishouden één plan? 
Kan het college garanderen dat sprake is van een warme overdracht (indien noodzakelijk) 
tussen de algemene voorziening en de maatwerkvoorziening? 
Dan iets over wat je als inwoner betaalt aan de algemene voorziening. Iedereen betaalt 
hetzelfde voor de algemene voorziening, maar afhankelijk van je inkomen kun je een korting 
daarop krijgen van de gemeente.  
Kan het college garanderen dat dit niet in strijd is met de Wmo en ook niet in strijd is met het 
inkomensbeleid?  
Voorzitter, nog twee punten. 
Allereerst: de VVD is blij dat de hulp die de gemeente aan mantelzorgers biedt wordt 
voortgezet en voor iedere mantelzorger beschikbaar blijft. Mantelzorgers hebben vaak een 
grote last op hun schouders, zij moeten zich gesteund voelen.  
Tot slot, let goed op hoe het de gemeenten met onze inwoners communiceert. Vaak is het 
onduidelijk en weten mensen gewoon niet wat ze ermee aan moeten. Als je op de 
gemeentelijke website leest over een maatwerkgesprek, dan staat hier niet bij dat er 
mensen zijn die je bij zo’n gesprek kunnen helpen/bijstaan. Als je in de krant leest over de 
mantelzorgwaardering, dan staat er niet bij welk nummer je kunt bellen om dat te regelen. 
Niet iedereen heeft internet. Kijk hier nog eens goed naar! 
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