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Geacht college, 
 
 
De ASD heeft kennisgenomen van de nota ‘basispakket huishoudelijke ondersteuning’. We 
zijn over het algemeen positief over het stuk, waarin alle schoonmaakactiviteiten duidelijk zijn 
omschreven. De ASD heeft echter een paar opmerkingen en vraagt zich op detailniveau een 
aantal zaken af:  
 
Een vraag, die meteen al naar voren kwam, is de vraag in welke mate je hulpbehoevend moet 
zijn dat je gebruik moet maken van de huishoudelijke ondersteuning? De ASD adviseert om 
aan het begin van het document te beschrijven wie de doelgroep is.  
 
Veel mensen zijn vanaf 2016 gekort op de huishoudelijke ondersteuning of konden dit via 
meerwerk voor € 5,00 per uur inkopen. Echter niet iedereen is draagkrachtig genoeg om dit 
op te brengen. In de memo van het team SSO van 11-10-2016 wordt beschreven dat het 
college heeft besloten de huidige overeenkomsten met een jaar te verlengen tot 1 januari 
2018. Binnen de ASD is het op dit moment onduidelijk welke gevolgen de uitspraak van de 
Centrale Raad van Beroep heeft op de huidige cliënten die per 2016 gekort zijn. We hebben 
begrepen dat binnen de gemeente er ook nog veel onduidelijk is. Graag ontvangen we 
hierover nadere toelichting, zodra dit bekend is.  
 
Andere vragen die naar voren kwamen, waren: 
In het verleden had de gemeente een resultaatverplichting: het opleveren van een schoon 
huis. Is hier nog steeds sprake van? U noemt reguliere basisactiviteiten, maar het ene huis is 
groter dan het andere of wellicht moeilijker schoon te maken. Dan is men ook langer bezig 
met schoonmaken. In hoeverre wordt een basisactiviteit dan toch geen maatwerk? Bovendien 
is elke situatie rondom een cliënt uniek. We pleiten er dan ook voor dat bij elk 
keukentafelgesprek de hulpbehoevende de zorg krijgt, die hij/ zij nodig heeft. Verder 
adviseren wij u dat er na een bepaalde periode geëvalueerd wordt of de ondersteuning nog 
voldoende is. We vinden het erg belangrijk dat geen enkele hulpbehoevende tussen wal en 
schip valt. 
Hoe worden de maatwerkmodules vertaald in tijd? Bij de maatwerkmodule 2 wasverzorging, 
bijvoorbeeld: wassen en drogen van beddengoed kan zo 3 uur in beslag nemen. Hoe gaat u 
hiermee om? Tevens is de hulp vaak van twee naar één keer per week teruggebracht. Ons 
inziens heeft dit zeer hoogstwaarschijnlijk een negatief effect op de hygiënische 
omstandigheden waarin ouderen zich bevinden. 
  
Een gezonde oudere betekent dat deze persoon dagelijks zijn/haar koude en warme 
maaltijden kan nuttigen. In het verleden hielp de HHH met een broodje smeren of de warme 
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maaltijd in de magnetron opwarmen. Deze activiteiten zijn geschrapt uit de pakketten. Nu 
zullen veel ouderen het niet op kunnen brengen de maaltijd op te warmen en naar de tafel te 
brengen. Of nog vervelender, ze zijn niet in staat zelf voor hun maaltijden te zorgen (aan de 
stoel gebonden). In sommige gevallen zou men twee vliegen in een klap kunnen slaan. De 
eenzaamheid bestrijden, een beetje beweging en dan gezamenlijk eten (zoals dit bijvoorbeeld 
in Eltheto en de Schutse mogelijk was). Samen eten doet beter eten, dus een betere 
gezondheid. Carint Reggeland is helaas gestopt met deze activiteit en vele ouderen die 
hiervan gebruik maakten en genoten van hun uitje van de dag, zijn weer op zichzelf 
aangewezen (wie doet de boodschappen, wie kookt etc). De ondervoeding ligt op de loer. De 
ASD zou het op prijs stellen als de gemeente zou faciliteren/ stimuleren dat dit soort 
maaltijden weer georganiseerd werden, bijvoorbeeld met behulp van vrijwilligers van ViaVie.  
 
Enkele detailvragen die men had over de ondersteuning zelf: 
Er wordt niets vermeld over de buitenkant van een huis. De ramen en deuren zullen aan de 
buitenkant ook regelmatig schoongemaakt moeten worden. Verder is er sprake van ‘en 
stofzuigen en dweilen’. Als je overal wollen of nylon vloerbedekking hebt, ga je niet dweilen. 
Mag er in dat geval extra gestofzuigd worden? 
 
Tenslotte vraagt de uitvoering van de module ‘eigen regie’ andere competenties dan de 
basismodule. Hier moet in de uitvoering rekening mee worden gehouden. Graag ziet de ASD 
een bredere begripsbepaling voor mensen die aanspraak kunnen maken op de 
maatwerkmodules. Dus niet alleen psychogeriatrische problematiek, maar ook bredere 
psycho (sociale) problematiek. 
 
 
Wanneer u nog vragen heeft, zijn we altijd bereid hierover van gedachten te wisselen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
E. Kamp, voorzitter     J.A. Plomp, secretaris 


