Vragen van GroenLinks aan wethouder Walters over de stand van zaken WMO/Welzijn
GroenLinks maakt zich zorgen om de situatie rond de agenda WMO Welzijn in de wijk die in oktober
2019 is vastgesteld. Onze zorgen richten zich op drie hoofdpunten:
1.In de Agenda WMO Welzijn wordt gesproken over een besparing. € 250.000 op huishoudelijke hulp
en € 80.000 op hulpmiddelen. In de raadsinformatiebrief 2019-67 staat vervolgens dat het college uit
bezuinigingsoogpunt gaat kijken naar de signalen dat Hilversum soms iets ruimhartiger is in het
toekennen van uren huishoudelijke hulp dan andere gemeenten. GroenLinks maakt zich zorgen over
de gevolgen van deze besparingen voor mensen die afhankelijk zijn van deze zorg en ondersteuning.
2. In de agenda Wmo Welzijn in de wijk hebben we uitgebreid stilgestaan bij de basisvoorziening
begeleiding. Deze laagdrempelige manier van ondersteuning zou zorgen dat we veel sneller en vaak
ook goedkoper zorg en ondersteuning kunnen leveren. Het laatste bericht dat wij hierover hebben
gehad is dat dit is stilgezet.
3. Verder bereikte ons laatst het bericht over de uitspraak van het hoger beroep van TGVS. De regio
moet terug naar de tekentafel en aantonen dat de prijzen die ze betalen voor huishoudelijk hulp wel
realistisch zijn.
Al met al vinden wij dit een zeer zorgelijke situatie. De gemeente bezuinigt, de aanbieders geven aan
dat de tarieven te laag zijn en de nieuwe laagdrempelige manier van ondersteuning ligt stil.
Vragen aan het college:
-

-

-

Kunt u uitleggen welke maatregelen er concreet worden genomen voor de besparing op de
huishoudelijke hulp en hulpmiddelen?
Wordt er op dit moment daadwerkelijk gekort op het aantal uren huishoudelijke hulp die
mensen ontvangen? Zo ja op welke gronden worden deze beslissing genomen en aan wat voor
korting in uren moeten we dan denken?
Hoe staat het op dit moment met de basisvoorziening begeleiding? Welke stappen worden er
genomen om dit weer op te starten? En wanneer worden we hier verder over geïnformeerd? In
de RIB van 19 december wordt aangegeven dat we begin 2020 meer informatie zouden
ontvangen.
Kunt u een terugkoppeling geven van het bestuurlijk overleg met de aanbieders van
huishoudelijke hulp dat laatst in de regio heeft plaatsgevonden? Welke stappen zullen er
worden genomen om zoals het in de collegebrief wordt genoemd duurzaam de
beschikbaarheid van huishoudelijke hulp te organiseren?
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