Nunspeet, 3 juli 2015.
Aan de colleges van burgemeester en wethouders
van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.
De WMO-raad Elburg, de WMO-raad Ermelo, de WMO-raad Harderwijk, de Adviesraad Maatschappelijke
Ondersteuning Nunspeet, de Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek, de Participatieraad Putten en de
WMO-raad Zeewolde brengen hierbij een gezamenlijk advies uit over de notitie Algemene Voorziening
Huishoudelijke Hulp en HHT:
De WMO-adviesraden in de regio Noord-Veluwe + Zeewolde zijn akkoord met het voornemen om
de HHT-opzet tot een algemene voorziening voor huishoudelijke hulp te ontwikkelen, zoals die is vermeld in de notitie van 29 mei 2015. Wij zien het als een goede algemene voorziening; een schoon en
leefbaar huis opzetten in samenspraak met de aanbieders, zoals aangegeven in hoofdstuk 3.1, waarbij
Nunspeet, Elburg en Oldebroek als eersten deze regeling invoeren, met daarna een gefaseerde instroom
van de andere deelnemende gemeenten. De adviesraden van Ermelo, Putten, Zeewolde en Harderwijk
pleiten ervoor de instroom van de overige gemeenten enigszins te versnellen en te laten plaatsvinden
per 1 januari 2016.
Als de huishoudelijke hulp een algemene voorziening wordt i.p.v. een maatwerkvoorziening, dan heeft
dat gevolgen voor onze inwoners. Het voordeel voor de inwoners is dat de inhoud van de huishoudelijke
hulp (in de daarvoor beschikbare 2,5 uur) veel flexibeler is en aangepast kan worden aan de behoeften
c.q. specifieke situatie van de individuele inwoner. De inwoner kan bijvoorbeeld zelf aangeven of de was
wordt gedraaid of de vloer wordt geveegd. Wij vragen ons wel af welke (kwaliteits)waarborgen hierover
zijn afgesproken met de desbetreffende organisaties. Dit omdat de organisaties nu veel meer met algemene regels en standaarden werken bij de huishoudelijke hulp. Omdat het hierbij gaat om het belang
van de inwoners, in het bijzonder voor mensen met een minimaal inkomen en/of een gecompliceerde
zorgvraag, zien wij graag een duidelijke kwaliteitsborging van de flexibele inhoud/taken.
De WMO-adviesraden kunnen ermee instemmen deze HHT in te zetten, zoals aangegeven in hoofdstuk
3.2.1. Na invoering zien wij graag na een periode van maximaal een half jaar een voortgangsrapportage
tegemoet en willen wij binnen een jaar deze regeling evalueren. Er kunnen zich namelijk situaties voordoen waarbij 2,5 uur per week onvoldoende is in omvang, zonder dat opgeschaald zou hoeven te worden naar HH2. De vraag is of in dat geval een aanvulling kan plaatsvinden in uren, bekostigd vanuit een
maatwerkvoorziening (met de daarbij geldende regelgeving). Wettelijk verzet zich daar zeer waarschijnlijk niets tegen. Het zou goed zijn om bij de evaluatie op te letten of deze situatie zich inderdaad voordoet en in welke omvang. Dit zou eventueel later meegenomen kunnen worden, mochten de andere
gemeenten willen aansluiten, en/of bij de vervolgregeling vanaf 2017. Het zou goed zijn als in dergelijke gevallen de zorg kan worden verleend door dezelfde hulpverlener die de 2,5 uur huishoudelijke hulp
reeds levert.
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