
 
Motie    Tijdelijk oude uren Huishoudelijke Hulp terug! 
 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 27 
september  2016 
 
Gehoord: 

- De discussie in de informatieve commissievergadering 15 juni 2016 
 
Gelezen: 

- De Raadsinformatiebrief (RIB) 50 over “Bijsturen hulp bij het 
huishouden” 

- Het persbericht 076 “Huidige cliënten houden huishoudelijke hulp” 
- De VNG presentatie werkatelier huishoudelijke hulp waarin gemeenten 

voorstellen worden gedaan voor de ‘Werkwijze tot nieuw beleid’ 
 
Overwegende dat: 

- Veel van de inwoners die in Stichtse Vecht huishoudelijke ondersteuning 
ontvangen, per 1-1-2016 minder hulp zijn gaan ontvangen als gevolg van 
de reorganisatie van de huishoudelijke hulp. 

- De Centrale Raad van Beroep op 18 mei j.l. uitspraken heeft gedaan over 
de wijze waarop gemeenten de huishoudelijke hulp dienen vorm te 
geven. 

- Deze uitspraken tot gevolg heeft dat veel gemeenten in Nederland, 
waaronder ook Stichtse Vecht, de organisatie van de huishoudelijke hulp 
dienen aan te passen. 

- Op dit moment de inwoners van onze gemeente dus niet die 
huishoudelijke hulp ontvangen waar ze recht op hebben na de uitspraak 
van de Centrale Raad van Beroep. 

- De gemeente tot medio december nodig heeft om met alle inwoners met 
huishoudelijke hulp gesprekken aan te gaan om opnieuw een recht 
op/indicatie voor hulp vast te stellen. 

- Wij onze inwoners niet zo lang willen laten wachten en zeker niet de 
dupe willen en mogen laten zijn van een verkeerde uitleg van wettelijke 
regelgeving. 

- De bestemmingsreserve Risicoreserve Sociaal Domein voldoende groot is 
en juist bestemd is voor het opvangen van risico’s zoals deze, die 
voortvloeien uit de transitie van het sociaal domein 

 

 Stichtse Vecht  



 
 
 
Draagt het college op om: 
 

- Met onmiddellijke ingang, alle inwoners met huishoudelijke hulp via de 
gemeente, hun ‘oude uren’ terug te geven van vóór 1 januari 2016 tot 
aan de nieuw vast te stellen indicatie. 

- De extra uitgaven die hiermee gemoeid zijn te dekken vanuit de 
bestemmingsreserve Risicoreserve Sociaal Domein 

 
 En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stichtse Vecht, 27 september 2016 
 
Ingediend door  
 
de fractie van de PvdA Stichtse Vecht 
 
 
 
M.J. van Dijk   E.M. Swerts     
 


