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Beste dames/heren.
Inleiding
Bij de behandeling van de begroting 2019 is tijdens vergadering van de gemeenteraad op 13 november
2018 een motie (370) aan genomen met de volgende strekking:
Roept het College op:

Voor 1 april 2019 met een plan van aanpak te komen, hoe men denkt de toenemende kosten voor hulp
bij het huishouden beheersbaar te houden.
Op 27 maart 2019 volgde hierop een mededeling aan de Raad met de volgende strekking:

Via deze weg wil wethouder Lemmen de gemeenteraad graag mededelen wat de huidige stand van zaken
is betreffende deze motie. Op dit moment is de organisatie bezig om de maatregelen die in de begroting
2019 zijn afgekondigd uit te werken. De uitwerking (het gevraagde plan van aanpak) van de motie maakt
onderdeel uit van een groter uitwerkprogramma. Dit programma kent een ruimer tijdspad dan een op
zich staand plan, waarbij het van belang is om hierin de samenhang te bewaken. Dit vergt meer tijd.
Helaas gaat een uitwerking van de motie voor I april 2019 niet lukken. De uitwerking van de motie zal
aan uw Raad medio juni 2019 worden aangeboden.
In de mededeling aan de Raad van 27 maart 2019 is aangegeven dat het uitwerken van de motie een
onderdeel is van een breder uitwerkprogramma betreffende de in de begroting 2019 en in
meerjarenperspectief afgekondigde maatregelen om een beter balans te krijgen tussen inkomsten en
uitgaven binnen het Sociaal Domein. Het college had aanvankelijk het voornemen om die volledige
uitwerking ter kennis te brengen aan de Raad.
Over het uitwerkprogramma en de specifieke uitwerking van deze motie zal via de gebruikelijke
bestuursrapportages periodiek aan uw Raad gerapporteerd worden. Middels deze rapportages wordt uw
Raad in staat gesteld om de stand van zaken op hoofdlijnen te volgen. Met deze raadsinformatiebrief
wordt met de rapportage een start gemaakt.

RAADSINFORMATIEBRIEF
Uitvoeringsmaatregelen
De navolgende maatregelen moeten leiden tot een betere beheersing van de uitgaven hulp bij het
huishouden:
1.

2.

3.

Het gesprek met inwoners 20 voeren dat zij zelf de hulp bij het huishouden organiseren, voor
zover zij in staat zijn dit zelf, of met behulp van hun netwerk, te regelen. Ook de inzet van
beschikbare financiële middelen bespreekbaar maken.
Bij herindicaties zuiver beoordelen of zorg in de eerder vastgestelde indicatie dient te worden
voortgezet m.n. focus op maaltijd- en textielverzorging. Ook hier het sociaal netwerk nadrukkelijk
bij betrekken. Indien maaltijdverzorging slechts bij hoge uitzondering wordt geïndiceerd bij
gebrek aan een sociaal netwerk levert dat een besparing op van € 20.000 per jaar.
Als er al zorg ingezet wordt, dan niet meer dan strikt noodzakelijk gelet op de vastgestelde
beperkingen. Ofwel het scherp toepassen van het protocol. Uitgangspunt geen maaltijdverzorging
en/of textielverzorging bij de aanwezigheid van een sociaal netwerk.

Noodzakelijke effecten
Uitgaande van gemiddeld 2 uur hulp bij het huishouden per week per klant, gerelateerd aan een tarief
tussen € 25,- en € 30,-, zal het aantal klanten met een indicatie HbH in 2019 ten opzichte van 2018 met
tenminste 30 klanten moeten afnemen. Voor 2020 60 klanten en voor 2021 90 klanten. Daarmee is de
taakstelling voor de jaren 2019 tot en met 2021 gesteld. Een lagere indicatie kan deels ook voor een
opbrengst zorgen, maar de vertaling in klanten met geen indicatie, zoals hierboven aangegeven, blijft
daarmee gelijk.
Vertrouwend hiermee voldoende te hebben geïnformeerd betreffende motie 370.

Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,
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