
 

 

Advies inzake de Huishoudelijke ondersteuning. 

Vragen/Opmerkingen: 

1) CIZ protocol 2011. 
- Voor objectieve en onafhankelijke normen is bij de overige resultaatgebieden    

naar het CIZ protocol uit 2011 gekeken. Is dit protocol niet verouderd?  
- We leven in 2017 en de stukken zijn van toepassing voor 2018. Onderschrijft de 
 gemeente dat het door de Centrale Raad van Beroep het CIZ protocol voldoende 
 onderbouwd is tot na 2018?  
 

2) Keukentafel gesprekken. 
- De gemeente wil voldoende capaciteit aantrekken om de extra keukentafel 

gesprekken te laten plaatsvinden. Hoe gaat de gemeente zorgen voor voldoende 
capaciteit? 

- Worden de gesprekken gevoerd door consulenten, zorgaanbieders of een 
 andere partij? 
- Op welke manier worden deze gespreksvoerders geselecteerd en ingewerkt? 
- Wij gaan ervan uit dat alle hulpvragen zijn geregistreerd. Is het niet mogelijk om 
 eerst per brief de burgers uitleg te geven en een individueel voorstel te doen? Op 
 die manier hoeven er alleen opnieuw keukentafel gesprekken gevoerd te worden 
 als de brief vragen oproept of als er opnieuw naar de hulpvraag moet worden 
 gekeken.  
 

3) Her-indicaties. 
- De gemeente wil extra haar best doen om voor inwoners met meerdere 
 ondersteuningsvormen ( bijv. HHO en vervoersvoorziening en begeleiding)  de 
 her-indicaties te combineren. Zijn hier instructies voor dat iedereen de her-
 indicaties op dezelfde manier kunnen toepassen? 
 

4) Stijging tarieven Huishoudelijke ondersteuning. 
 - Doelt men hier op niet productieve uren van beroepskrachten, op werkoverleg, 

 verlof, opleidingskosten? 
 - Op welke doelgroep wordt gedoeld? 
 
5) Realiseren planning. 
 - Waarom is het realiseren van de planning mede afhankelijk van het resultaat van 

 de gesprekken met de aanbieders? 
 
6) Invoering beleid. 

- In het raadsbericht 2017-3 wordt genoemd dat men het beleid in de loop van dit 
jaar alvast wil gaan invoeren om de burgers tegemoet te komen, ondanks het 
risico dat andere aanbieders hier juridische bezwaren tegen kunnen gaan 
maken. Wat is het voordeel voor de burgers die HHO ontvangen, zeker met het 
oog op het genoemde risico? 

- Men stelt dat het risico ondervangen wordt door alvast aan te kondigen dat een 
nieuwe aanbesteding wordt voorbereid. Op welke manier zal een aankondiging 
dit risico ondervangen? 

 
 


