
  

 

 

 

 

 

Motie: nu vooruit!  
 
De gemeenteraad van Haarlem, in vergadering bijeen over de Kadernota 2016 op 27, 29 en 30 
juni 2016, 
 
Constaterende dat: 

 De huishoudelijke ondersteuning veel stof doet opwaaien. 

 Er in de raad brede overeenstemming bestaat dat de uitvoering van de huishoudelijke 
ondersteuning verbetering behoeft.  

 Het college dat deelt en daartoe een Actieplan en Position Paper heeft opgesteld met 
verbeteringen, waaronder: 

o Een aanpassing van de procedure voor toekenning van huishoudelijke ondersteuning, 
met een vertaling naar uren en een finale toets door de gemeente; 

o Extra uren in bijzondere gevallen; 
o Het opnieuw berekenen van een reële kostprijsopbouw; 
o Extra aandacht voor cliëntondersteuning. 

 
Overwegende dat: 

 De verbeteringen zo snel mogelijk moeten worden doorgevoerd. 

 De verbeteringen moeten gelden voor iedereen en niet alleen mensen die een bezwaar 
hebben ingediend. 

 Er nog geen duidelijkheid is over de cliënttevredenheid en de mate waarin over de hele linie 
wordt voorzien in de behoeften, omdat het kwantitatieve onderzoek nog niet beschikbaar is. 

 Er op basis van rechterlijke uitspraken inmiddels voorwaarden zijn uitgekristalliseerd waaraan 
moet worden voldaan. 

 In 2016 een herindicatieronde voorzien is voor alle cliënten met huishoudelijke ondersteuning.  
 

Verzoekt het college om: 

 Op zo kort mogelijke termijn alle cliënten met huishoudelijke ondersteuning te benaderen om te 
bezien of deze dient te worden aangepast. 

 Aan al deze cliënten een brief te sturen waarin de algemene herindicatieronde wordt 
aangekondigd. 

 De cliënten die aangeven behoefte te hebben aan een nieuwe indicatie met voorrang te 
herindiceren volgens de nieuwe systematiek. 

 Ruimte te creëren voor een juiste bepaling van het aantal ondersteuningsuren door: 
o De opnieuw berekende reële kostprijsopbouw zo snel mogelijk toe te passen (en niet te 

wachten tot 1-1-2017); 
o De mogelijkheid om in bijzondere situaties extra uren toe te kennen al vanaf de eerste 

herindicatie toe te passen, in afwachting van een definitieve regeling. 

 Dit te financieren uit de huidige budgetten voor huishoudelijke ondersteuning. 

 De commissie Samenleving periodiek van de voortgang op de hoogte te houden.  
 

En gaat over tot de orde van de dag.    
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