College van B&W
Postbus 6325
4000 HH TIEL

Tiel, 23 september 2014
Betreft: schriftelijke vragen aan het college (ex art. 41 RVO) m.b.t. hulp bij het huishouden

Geacht college,
Veel mensen zijn ongerust over de huishoudelijke hulp via de Wmo vanaf volgend 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 2015. 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 niet‐
deelnemende gemeenten wordt dan herverdeeld onder gemeenten die wel deelnemen.
Vragen:
1. Bent u van bovenstaande feiten op de hoogte?
2. Op welke wijze is huishoudelijke hulp in Tiel geregeld per 1 januari 2015, en in hoeverre is
er sprake van een bezuiniging?
3. Welke actie heeft u ondernomen om aanspraak te maken op deze extra financiële middelen
voor huishoudelijke hulp, of welke actie gaat u ondernemen?

4. In reactie op de motie Hulp bij het huishouden van de PvdB, mede ingediend door CDA,
ProTiel, GroenLinks en ChristenUnie: De raad verzoekt het college om:
o initiatieven uit de markt gericht op nieuwe vorm van organisatie van zorgverlening actief te
ondersteunen waar mogelijk;
Stelt u in de 1e voortgangsrapportage:
De Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is in behandeling in de Tweede Kamer. Niet
bekend is of bij de invoering van deze Wet ook middelen beschikbaar komen voor bevordering
van innovatie. Indien dat het geval is, wordt het mogelijk om ook initiatieven tot innovatie op
dit terrein financieel te ondersteunen. Bij de omvorming van de Hulp bij het Huishouden,
programma 8, wordt in samenwerking met de aanbieders ingezet op innovatie van dit aanbod.
Kan dit wellicht onderdeel zijn van het plan dat u kunt indienen voor 1 december om de
bovengenoemde extra middelen te verwerven?
Kunt u de antwoorden op bovenstaande vragen vóór 13 oktober naar de commissie en raad
sturen?
Met vriendelijke groet,

Jolanda Stoeten‐Flach
ChristenUnie Tiel

