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Amendement 

Agendapunt: BV05 Toekomst Huishoudelijke ondersteuning 

Onderwerp: evalueren nieuw beleid 

De gemeenteraad van Ede in vergadering bijeen op 29 september 2016; 

overwegende dat: 

er bij de nieuwe inrichting van de algemene voorziening huishoudelijke hulp voor inwoners 
van onze gemeente nog veel onduidelijkheden bestaan over de uitwerking en uitvoering; 
het college heeft gegarandeerd dat de voorgestelde beleidswijziging binnen de wettelijke 
kaders van de WMO past; 
het college heeft gegarandeerd dat de voorgestelde inkomenstoets die bij de algemene 
voorziening plaatsvindt volledig rechtmatig is en niet strijdig is met het inkomensbeleid van het 
Rijk; 
de gemeente de uitvoering door de zorgaanbieders per kwartaal zal monitoren; 
het sociaal domein nog volop in beweging is getuige de rechtszaken die zijn en worden 
gevoerd en de berichten in de media (bijvoorbeeld in Nieuwsuur d.d. 6 september 2016)1; 
de toegangscriteria voor de lichte toets die voorafgaat aan het gebruik van de algemene 
voorziening nog niet helder zijn en niet helder is of dit leidt tot rechtsongelijkheid onder onze 
inwoners; 
het college aangeeft dat met het nieuwe beleid de gemeente weliswaar minder belast wordt, 
maar de zorgaanbieders daarentegen méér belast worden met activiteiten die niet direct met 
zorg of hulp bij de mensen thuis te maken heeft; 
de zorg aan onze inwoners daar terecht moet komen waar deze het hardst nodig is zodat ons 
gemeenschapsgeld ook op de meest passende wijze wordt besteed; 
de gemeenteraad haar controlerende rol wil kunnen uitoefenen op dit dossier; 

besluit: 

aan de beslispunten toe te voegen: 

'3. Halfjaarlijks na inwerkingtreding van het nieuwe beleid het nieuwe beleid, in het bijzonder de 
uitwerking van de algemene voorziening en de bijbehorende toegangstoets, te evalueren en indien 
nodig bij te stellen. 
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1 http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2130272-fnv-drie-kwart-gemeenten-levert4e-weinie-huishoudeliike- 
hulp.html 
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