Amendement
Onderwerp amendement:

Frequentie huishoudelijke hulp.

Vergaderdatum:

7 april 2021

Agendapunt (nr en naam):

3a

RV Zienswijze Verkenning naar een financieel gezond sociaal domein

Status:
ingediend
Ondergenoemd(e) raadslid/ -leden stelt/stellen het volgende amendement voor.
De raad van de gemeente Gooise Meren in vergadering bijeen:
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders nr.
Besluit het ontwerp besluit van bovengenoemd voorstel als volgt te wijzigen:
Bestaande tekst
Huishoudelijke hulp - Maatregel 5: Versoberen levering en
aanscherpen toegang
Doel: consulenten nutten alle mogelijkheden al uit. Daarom
eerst versoberen, dan de toegang aangescherpt uitvoeren.
Zienswijze maatregel 5:
Lokaal zetten we al zoveel mogelijk de eigen kracht van inwoners
in. Dit heeft echter ook grenzen. Niet wekelijks huishoudelijke
hulp toekennen maar bijvoorbeeld tweewekelijks is een mogelijke
besparing.

Nieuwe tekst
Huishoudelijke hulp - Maatregel 5: Versoberen levering en
aanscherpen toegang
Doel: consulenten nutten alle mogelijkheden al uit. Daarom
eerst versoberen, dan de toegang aangescherpt uitvoeren.
Zienswijze maatregel 5:
Lokaal zetten we al zoveel mogelijk de eigen kracht van
inwoners in. Dit heeft echter ook grenzen. Niet wekelijks
huishoudelijke hulp toekennen maar bijvoorbeeld
tweewekelijks is een mogelijke besparing
Criteria zijn duidelijk geformuleerd, maar maatwerk blijft
mogelijk. Indien geconstateerd wordt dat een inwoner niet
beschikt over hulp (van een medebewoner), terwijl sprake is
van beperkingen die het voeren van een huishouden geheel of
gedeeltelijk (tijdelijk) belemmeren, waarmee de betreffende
cliënt aangewezen is op een maatvoorziening huishoudelijke
hulp, deze hulp ook wekelijks kan blijven bestaan.

Toelichting
Overwegende dat:

1.

Het abonnementstarief de toegang tot huishoudelijke hulp aantrekkelijker heeft gemaakt, waardoor veel meer mensen dan
bedoeld een beroep doen op deze regeling.

2.

Versobering het positieve effect van de controle en het doorbreken van - veel voorkomende - eenzaamheid bij cliënten zal
afnemen, hetgeen we juist willen voorkomen.

3.

Hierbij vragen we om te streven naar een vast persoon die huishoudelijke hulp biedt. Hiermee kan de client een
vertrouwensband opbouwen. De dienstverlener is dan beter in staat om een situatie op merites te beoordelen.
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Marlène Potjer, VVD
Barbro van der Ham, HvBNM

