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Aanleiding
Op 21 december 2015 werd het collegevoorstel inzake de tussentijdse evaluatie Huishoudelijke Hulp
Toelage ter kennisname toegestuurd. Het voorstel is 22 december 2015 door het college behandeld.
Omdat er van de regeling in 2015 (te) weinig gebruik is gemaakt wordt het college voorgesteld de
regeling in 2016 uit te breiden.
De Participatieraad wil naar aanleiding van de nota nog een aantal suggesties doen om tot een beter
gebruik van de regeling te komen.

Reactie Participatieraad
- De doelgroepen
De huidige regeling, maar ook de uitbreiding daarvan, biedt mensen de mogelijkheid om langdurig
(althans zolang de gemeente de middelen daartoe heeft) gebruik te maken van de regeling. Dit is
wellicht ook conform de afspraken met de zorgaanbieders. Deze regeling is immers mede bedoeld om
werkgelegenheid in de zorg veilig te stellen.
Het is niet mogelijk dat inwoners die al een maatwerkvoorziening hebben extra ondersteuning
aanvragen.
De participatieraad ziet meer mogelijkheden voor het inzetten van de regeling en vindt het jammer dat
die ontbreken in het voorstel. Wij denken aan:
1. Plusdiensten voor mensen die al een maatwerkvoorziening hebben. Daarbij zou met name
gedacht kunnen worden aan extra huishoudelijk werk. De maatwerkvoorziening moet
toereikend zijn voor de normale werkzaamheden in huis maar biedt geen mogelijkheid om in
huis eens iets extra’s te doen; werkzaamheden die buiten de taak van de zorgverlener vallen.
Veel klanten zullen daar zeker behoefte aan hebben.
2. Het bieden van huishoudelijke hulp voor mensen met een tijdelijke beperking. Te denken valt
aan mensen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen en nog onvoldoende kracht
hebben om het huis schoon te houden of mensen die tijdelijk fysiek beperkt zijn.
3. Tijdelijke hulp voor iedereen die binnen de doelgroep valt, dus ook bv voor mantelzorgers. Het
lijkt er nu op dat alleen hulp kan worden aangevraagd voor de duur van de regeling zelf.
In deze situaties gaat het om tijdelijke hulp (het aantal weken is te maximeren) die in de gegeven
omstandigheden zeer welkom kan zijn. Omdat er sprake is van tijdelijkheid kan de regeling ook meer
mensen ten goede komen.
Mocht de inzet van tijdelijke zorg niet binnen de afspraken met de zorgaanbieders vallen dan zou dat
een punt van aandacht moeten zijn.
- Communicatie
De communicatie vindt de PR absoluut veel te beperkt. Mensen die niet bij ’t Loket komen worden niet
op de hoogte gesteld. Er wordt dan een belangrijke doelgroep gemist. Bekendmaking alleen via de

belangengroep KBO, zoals de gemeente voorstelt, is te beperkt. Bekendmaking via (meerdere)
artikelen in het Goirles Belang is belangrijk alsook kennisgeving van de regeling op verschillende
websites. Als de regeling ook voor tijdelijke situaties wordt opengesteld zouden ook de wijk- en
transferverpleegkundigen ervan op de hoogte moeten zijn.
Er zouden flyers kunnen worden gemaakt die op daartoe geëigende punten worden aangeboden (’t
Loket, huisartsen, apotheken, wijkcentra)
Omdat het gaat om geoormerkte middelen èn er zeker behoefte is aan (tijdelijke) huishoudelijke zorg
zou het jammer zijn als de beschikbare middelen niet worden ingezet.
Conclusie
De PR vindt het jammer dat in het voorstel niet alle mogelijkheden om mensen (tijdelijk) hulp aan te
bieden worden benut en dat de communicatie veel te beperkt is.
Advies
De PR wil adviseren de regeling ook open te stellen voor een beperkt aantal plusdiensten voor
mensen met een maatwerkvoorziening, voor mensen met een tijdelijke beperking en tijdelijke hulp
voor de andere doelgroepen.
De PR stelt voorts voor om het gebruik van de regeling over 3 maanden te evalueren zodat, bij
onderbenutting, er een bijstelling plaats kan vinden.
Voorts wil de PR adviseren breder te communiceren.

