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Aan B &W en
Fractieleden in de gemeente Westland!

Graag t.a.v. genoemde personen doorsturen. (zie bijlage)

Met vr. groeten,

namens de Seniorenraad Westland,

Francine Scholtes-Brinkman, secr.
tel. 0174-623996
email: infoseniorenraad@gmail.com

Secretariaat: Groenelaan 29,
2675 BS Honselersdijk
tel. 0174-623996
Email: infoseniorenraad@gmail.com
Website: www.seniorenraad-westland.nl

Stichting
Seniorenraad Westland

Westland,19 mei 2019

Aan College van B&W
en leden van de gemeenteraad,

Open brief over Hulp in de huishouding in Westland.

Er is veel commotie over de nieuwe beleidslijn met betrekking tot de huishoudelijke hulp.
De Seniorenraad Westland maakt zich grote zorgen hierover.
In de commissievergadering Maatschappelijke Omgeving (MO) van 13 mei jongstleden
werd gesproken over de motie, die alle oppositiepartijen gezamenlijk hebben opgesteld. Er
waren vijf insprekers, waaronder een medewerker van de thuiszorg, de KBO, een
mantelzorger en twee cliënten (90+).
Deze nieuwe werkwijze zorgt voor veel onrust en onduidelijkheid. Tijdens de Keukentafelgesprekken wordt met meerdere soorten “afvinklijsten” gewerkt en men heeft het over
“treden” in plaats van over een aantal uren. Nadat de afvinklijst werd ingevuld, sprak men
over het korten van uren.
Het mag helder zijn, dat er bij wijziging in de situatie van de cliënt de wijziging in uren een
logisch gevolg is. Als een cliënt net uit het ziekenhuis komt, heeft hij meer en andere hulp
nodig dan wanneer hij of zij hersteld en weer mobiel is.
Wethouder Vreugdenhil legt in een item op de WOS uit, dat iedere inwoner van Westland de
ondersteuning moet krijgen, die hij of zij nodig heeft, maar tegelijkertijd moet er
doelmatiger en efficiënter worden ingezet om “de boel betaalbaar te houden”. Dat klinkt
toch als een verpakte bezuiniging?
Als doelmatig en efficiënt betekent dat de huishoudelijke zorg wordt uitgekleed tot “een
schoon huis”, dan vraagt de Seniorenraad zich af of de gevolgen van deze uitkleedoperatie
niet veel duurder uit zou kunnen pakken. De huishoudelijke hulp doet in onze ogen veel
meer dan schoonmaken alleen. Aandacht voor de kwetsbare senior, een klein stukje
eenzaamheid wegnemen, een signaalfunctie en een actieve rol, als de situatie ten slechte
verandert. Wat zijn de gevolgen, als deze sociale aspecten zouden wegvallen? En wat zijn
de gevolgen voor de toch al overbelaste mantelzorger, als er nog meer op hun bordje komt?
Is daar dan wel genoeg budget voor?
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In de ogen van de wethouder zorgt Vitis Welzijn voor het sociale aspect. Maar de
huishoudelijke hulp komt toch vaker bij de cliënt dan Vitis en ogen op de werkvloer zien
toch veel meer? Deze hulp is toch bij uitstek geschikt om te signaleren?

De Seniorenraad leest in de motie, dat de keukentafelgesprekken ook door externe mensen
worden uitgevoerd. Als de gemeente klachten ontvangt, die gaan over de vrees van cliënten
dat ze te weinig uren hulp krijgen, praten deze externe mensen dan wel op de juiste “toon”?
De Senionrenraad wil helderheid en duidelijkheid. Maak een uniforme afvinklijst. Spreek
met de cliënt over huishoudelijke uren en beperk ambtelijke taal als “treden” tot de
“dreigen” met het korten van uren. Ook al bedoelt de ondervrager het niet zo, het komt
blijkbaar wel zo over. De Seniorenraad wil niet, dat WMO budgetten voor huishoudelijke
hulp worden gebruikt om tekorten elders te dekken.

Namens de stichting Seniorenraad Westland,
Diane Rang, voorzitter commissie Zorg en Welzijn
Anneke van Vliet, voorzitter Seniorenraad Westland

CC: Tevens verzonden aan:
- Redaktie AD Westland / Groot Naaldwijk en hele Westland
- Leden van de gemeenteraad
- College van B&W
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