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Reg. Nr. 2019-10

Agendapunt 5: Programmabegroting 2020-2023, beslispunt 1 vaststellen begroting 2020
Onderwerp: Geen bezuiniging op de HHV toe te passen en geen onderzoek naar meer privatisering
Vergadering van de gemeenteraad op 4 november 2019
De fractie van D66/GL stelt de volgende aanpassing van de begroting 2020 voor:
Aan beslispunt 1. van het besluit beslispunt la. toe te voegen:
la.

In 2020 af te zien van de bezuiniging op de HHV van gemiddeld 2,5 naar 2 uur en geen
verder onderzoek te doen om de uitvoering van de HHV onder te brengen bij een
schoonmaakbedrijf(privatisering); de bezuinigingsopgaaf van € 180.000 voor 2020
incidenteel te dekken uit de opbrengsten van het precariorecht en daardoor minder
precariobelasting aan de reserve toe te voegen; en voor 2021 e.v. eerst nader onderzoek
doen t.a.v. de soort voorziening en te betrekken bij de evt. gevolgen van de herziening van
de uitkering van het gemeentefonds.

Toelichting
De fractie van D66/GL stelt voor om de bezuiniging op de HHV van gemiddeld 2,5 uur naar 2 voor
2020 niet door te laten gaan en het onderzoek om de uitvoering van de HHV onder te brengen bij
een schoonmaakbedrijf te staken; bovenstaande zou zorgen voor een bezuiniging van €180.000. De
financiële dekking kan voor 2020 worden gevonden in de opbrengsten van het precariorecht.
De fractie is van mening dat het onderzoek om de HHV onder te brengen bij een schoonmaakbedrijf
voorbij gaat aan de signaleringsfunctie van de HHV; de HHV is onderdeel van een gesloten keten in
de zorg. De fractie heeft dit ook in 2e termijn ingebracht bij de behandeling van de perspectiefnota
in juli.
Het terugbrengen van de HHV van gemiddeld 2,5 uur naar 2 uur is vooralsnog geen begaanbare
weg en wel om de volgende redenen:
1. De 2,5 uur HHV wordt nu al ervaren als weinig, omdat er steeds meer met name ouderen en
gehandicapten langer thuis blijven en de mantelzorg en ziekenhuizen daardoor overbelast
dreigen te raken. Het "oude verzorgingshuis" is niet meer en daar is nog niets anders voor in
de plaats. Door deze verschraling van de zorg (vermindering van HHV uren) wordt er steeds
meer gebruik gemaakt van duurdere zorg. De fractie heeft ook zorgen over de stapeling van
kosten voor deze doelgroep, zeker wanneer het vanaf 2021 niet meer mogelijk is gebruik te
maken van een collectieve zorgverzekering.
2. Gemeenten moeten onder de nieuwe WMO de huishoudelijke hulp vergoeden die nodig is.
Dat heeft de Centrale Raad van Beroep besloten. Redenen als: 'er is niet genoeg geld voor bij
de gemeente" zijn vanaf nu onacceptabel. De raad zegt ook iets over oude afspraken:
voortaan mag er alleen een aanpassing plaatsvinden als er objectief en onafhankelijk
onderzoek wordt gedaan naar de leefomgeving.

De fractie stelt voor om 2020 te gebruiken om te onderzoeken of de HHV een algemene voorziening
kan blijven of dat HHV een maatwerkvoorziening gaat worden. Voorgesteld wordt ook om de
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discussie over de HHV te betrekken bij het nader te bepalen afwegingskader indien de herziening
van de uitkering van het gemeentefonds ons noopt de nodige maatregelen te treffen.
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