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Voorzitter, 

De centrale raad van Beroep heeft vastgesteld dat de norm voor het resultaat van de 

inzet van huishoudelijke hulp zijnde “een schoon en leefbaar huis” niet voldoende 

objectief is maar onderbouwd moet worden met een aanduiding van de 

onderscheidenlijke schoonmaakwerkzaamheden met bijbehorende frequentie. Borne 

heeft tot nog toe ook deze norm van “een schoon en leefbaar huis” gehanteerd als 

beoogt resultaat voor de inzet van huishoudelijke ondersteuning waarbij het aan de 

zorgaanbieder werd overgelaten om dat te realiseren binnen de beschikbare uren.  

Mijn fractie heeft al vaker de wethouder gevraagd om enerzijds meer duidelijkheid en 

anderzijds om meer maatwerk bij de inzet van huishoudelijke hulp. Met name een 

gebrek aan duidelijkheid en de communicatie naar de inwoners toe over de 

aangeboden huishoudelijke ondersteuning heeft voor veel onnodige onrust gezorgd.  

Voorzitter, als fractie betreuren wij dat de wethouder nu pas daar wel de noodzaak 

van inziet om zijn beleidskader voor huishoudelijke ondersteuning bij te moeten 

stellen. Als fractie zijn we dan ook blij, en dan met name voor onze inwoners, dat er 

eindelijk duidelijkheid komt over dit veel besproken onderwerp. De keerzijde is wel 

dat we nu plotseling geconfronteerd worden met een onvoorziene maar wel een 

forse extra kostenpost van €730.000 per jaar, terwijl de centrale raad van Beroep 

zich al bijna een jaar geleden over genoemde tekortkoming heeft uitgesproken. 

Voorzitter, mijn fractie gaat er vooralsnog vanuit dat de wethouder goed rekenen kan 

en wij hebben op dit moment dan ook geen behoefte om de diverse inschattingen 

van aantallen en kosten uit deze beleidskadernota ter discussie dan wel aan de kaak 

te stellen. Het gaat ons om de strekking van het aangepaste beleid en dan met name 

in termen van de begrippen “maatwerk” en “eigen kracht” omdat daar geen 

misverstanden over mogen blijven bestaan.  

Vandaar dan ook ter verduidelijking de vraag aan de portefeuillehouder:  

- klopt het dat: de normtijd van de modules niet afhangt van de grootte van de 

woning en de huishouding? 

- klopt het dat: maatwerk gerealiseerd wordt door inzet van verschillende modules? 

- klopt het dat: maatwerk binnen modules gerealiseerd wordt door eigen kracht in 

mindering te brengen op de maximale normtijd? 

- als dat het geval is, wat levert dan eigen kracht aan besparing op en wat kost het 

aan extra rompslomp? met als achterliggende gedachte: als het weinig oplevert kun 

je het misschien beter achterwege laten 
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- wat zijn de extra overhead-kosten van dit nieuwe beleidskader als onderdeel van 

genoemde totaal aan extra kosten van €730.000? 

- wat levert een algemene voorziening voor wassen en strijken aan besparing op? 

Voorzitter, wanneer komt de wethouder met een plan om het voorziene structurele 

tekort vanaf €346.000 op te vangen om te voldoen aan het budgettair neutrale 

uitgangspunt voor het Sociale Domein? 

Mijn fractie voegt hier nog aan toe dat zij kan instemmen met  het gevraagde budget 

van €42.000 voor herindicatie om het vigerende beleid naar behoren uit te kunnen 

voeren maar  zijn daarom ook van mening dat het geen nieuw beleid betreft en niet 

gefinancierd kan worden vanuit de reserve beleidsontwikkeling. 

Ter afsluiting voorzitter, mijn fractie wil eerst een inhoudelijke reactie van de 

wethouder horen alvorens om in te kunnen stemmen het onderhavige raadsvoorstel.  

Tot zover voorzitter mijn bijdrage in eerste termijn die ik wil afsluiten met het indienen 

van een motie. Deze motie wordt op dit moment besproken binnen het Sociale 

Domein van de 14 samenwerkende gemeenten en is binnen die context ook 

besproken binnen de 3D-Werkgroep. Het merendeel van de leden heeft zich positief 

uitgesproken over deze motie. 

 

MOTIE 

-  
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