
 

 

 
 
 
Vragenhalfuur raadsvergadering 20 februari 2018 fractie Lokaal Dinkelland 
 
Inzet huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Dinkelland 
 
 
Naar aanleiding van het artikel in de TC tubantia op 18 februari jl omtrent uren die onterecht gekort 
zijn op de huishoudelijke hulp in de gemeente Twenterand, willen we onze zorg uitspreken met 
betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Dinkelland. 
De jurist die het echtpaar in Vriezenveen in het traject heeft begeleid stelt heel duidelijk dat 
maatwerk een verantwoordelijke taak van de gemeente is. De gemeente moet dat leveren wat nodig 
is en niet mensen door middel van voucher of andere acties extra uren in laten kopen.  
 
De Centrale raad van Beroep heeft de gemeente een stevig tik op de vingers gegeven: Het beleid van 
de gemeente Twenterand was al jaren in strijd met de wet. Maatwerk wordt door de gemeente 
Twenterand anders ervaren als bij de Centrale Raad van Beroep? 
De 13 samenwerkende Twentse gemeentes trekken samen op als het gaat om beleid en inkoop met 
betrekking tot de huishoudelijke ondersteuning.  
 
De fractie van Lokaal Dinkelland heeft de volgende vragen aan de wethouder:  
 

 Hoeveel cliënten in de gemeente Dinkelland hebben in 2016 en 2017 gebruik gemaakt van 
extra uren inkopen dmv vouchers voor de huishoudelijke ondersteuning? En om hoeveel 
uren gaat het in totaal?  

 Op welke wijze meet de gemeente Dinkelland hoe de huishoudelijke hulp wordt ervaren 
door onze inwoners nu er opnieuw keukentafel gesprekken zijn gevoerd?  

 Hoeveel klachten en/of bezwaren zijn er bij onze gemeente binnen gekomen omtrent de 
invulling van de huishoudelijke ondersteuning met betrekking tot de tijdsregistratie, maar 
ook anderszins als het gaat om de huishoudelijke ondersteuning? 

 Hoeveel cliënten hebben tijd moeten inleveren mbt huishoudelijke ondersteuning nu alles 
geregistreerd wordt  in minuten?  

 Zo ja, om hoeveel tijd gaat dit en welk budget is hiermee gemoeid ? 

 Extra inkopen van uren huishoudelijke ondersteuning door middel van Vouchers is niet meer 
mogelijk, op welke wijze worden de uren die de mensen extra hebben ingekocht nu 
ondervangen?  

 Hoeveel gaat u in 2018 bezuinigen op de uitvoering in de huishoudelijke ondersteuning?  
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