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Aan het College van B&W

Geacht College,

De cliëntenraad WWB is tot het volgende standpunt gekomen met betrekking tot
een gevraagd advies over “de gevolgen van de afschaffing tot 3 uren hulp in de
huishouding uit de WMO.”
De gemeenteraad Achtkarspelen heeft op 26 juni 2014 besloten in te stemmen
Hulp bij het Huishouden vorm te geven volgens Scenario 1:
“Zelfredzame inwoners organiseren en betalen ingaande 2015 zelf Hulp bij het
Huishouden.”
Voor de mensen die een WMO indicatie hadden voor hulp in de huishouding tot
3 uren per week , is er de mogelijkheid om een beroep te doen op de Bijzonder
Bijstand als deze mensen de kosten voor particulier hulp niet of moeilijk kunnen
betalen.
Bij de toekenning van Bijzondere Bijstand wordt er voor deze groep een
uitzondering gemaakt en wordt er niet gekeken naar vermogen in eigen woning.
Om de vergoeding voor Huishoudelijke Hulp mogelijk te maken zal er op
beleidsgebied iets moeten worden veranderd cq toegevoegd.
Hierbij zet ze echter een kanttekening.
De cliëntenraad WWB zal veel moeite hebben met verandering van bestaand
beleid voor Bijzonder Bijstand, om de vergoeding van Huishoudelijke Hulp uit de
Bijzonder Bijstand mogelijk te maken.
Het kan toch niet zo zijn dat de huidige minima en bijstandsgerechtigden het
slachtoffer worden van veranderd beleid om de Huishoudelijke Hulp uit de
Bijzonder Bijstand te kunnen betalen.
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De mensen die nu Huishoudelijke Hulp HH1 krijgen van de WMO, hebben op 26
juni 2014 een brief gekregen dat deze Hulp stopt vanaf 1 januari 2015.
De cliëntenraad WWB heeft begrepen, dat vroegtijdige melding ging om een
wettelijke wachttijd tussen bekendmaking en uitvoering van een maatregel.
Het heeft echter voor veel onrust en angst gezorgd onder de veelal oudere
gebruikers van Huishoudelijke Hulp.
Dit had een beetje anders gemoeten vindt de cliëntenraad WWB.
De cliëntenraad WWB vindt een goede communicatie tussen de gemeente en de
cliënten erg belangrijk.
De cliëntenraad WWB kan zich vinden in het feit dat Huishoudelijke Hulp HH1 uit
de WMO voorzieningen gaat, echter in noodgeval via de Bijzondere Bijstand .
In dit advies heeft zij geprobeerd eventuele ‘pijnpunten’ aan te geven.
De cliëntenraad vraagt volgend jaar een evaluatie over “De gevolgen van de
afschaffing tot 3 uren hulp in de huishouding uit de WMO”.

Wij zien uw schriftelijke besluit op dit advies graag tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Namens de Cliëntenraad Werk & Inkomen Achtkarspelen i.o. (CR-Acht)

J.A. Klijnstra (voorzitter)

A. Hofstra (secretaris )
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