SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Nb: vragen en antwoorden worden verzonden aan College, MT en alle
raadsleden.
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INDIENING
Vragensteller: Ida Sabelis, Co Leuven, GroenLinks
Datum: 5-2-2013

Onderwerp: Voornemen van het kabinet om het budget voor huishoudelijke hulp per
2015 met 75% te korten.
Wijze van beantwoording:
0 mondeling
V schriftelijk
Situatie:
In het Regeerakkoord 2013 (Regeerakkoord Rutte II) worden gemeenten geheel
verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied van ondersteuning, begeleiding en
verzorging. De aanspraken worden beperkt, dienstverlening wordt versoberd en gaat
vallen onder de Wmo. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een
maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit eigen
middelen kunnen betalen.
De gemeente Den Haag heeft onderzoek laten doen (zie onderstaande persbericht van 5
december 2012. Daaruit blijkt het volgende:
“Tot 19% koopkrachtverlies door bezuinigingen huishoudelijke hulp”
Een alleenstaande oudere boven de 65 met een AOW en een aanvullend pensioen van
600 euro per maand die drie uur per week thuiszorg krijgt, gaat er als gevolg van de
kabinetsplannen 19% in koopkracht op achteruit. Een alleenstaande onder de 65 gaat er
15,9% op achteruit. Voor een echtpaar met dezelfde hulp en hetzelfde inkomen zal het
koopkrachtverlies op 14,5% uitkomen. Mensen met alleen een uitkering of een AOW
gaan er tot 3,6% in koopkracht op achteruit. Alleen alleenstaande 65-plussers met
uitsluitend een AOW gaan er nog met 0,8% in koopkracht op vooruit.
Wij maken ons daarom ernstige zorgen over de inkomenseffecten van deze bezuinigingsen decentralisatiemaatregel
Vragen:
1. Heeft het College kennisgenomen van de passage uit het Regeerakkoord 2013?
2. Hoeveel mensen in Heemstede krijgen momenteel huishoudelijke hulp via de
WMO?

3. Kan het College aangeven wat de effecten van deze bezuiniging zullen zijn voor
inwoners van Heemstede die op deze hulp zijn aangewezen? Hoeveel inwoners
zullen door deze maatregel getroffen worden?
4. Kan het College aangeven wat de inkomenseffecten zijn voor de huidige
ontvangers van huishoudelijke hulp indien zij dat straks zelf moeten betalen?
5. Welke mogelijkheden ziet het college om binnen het sterk verlaagde budget toch
passende ondersteuning te bieden?
6. Wanneer en hoe denkt het college betrokkenen te informeren?
7. Kan het College aangeven welke gevolgen deze bezuiniging hebben voor de
aanbieders van deze hulp; verlies aan werkgelegenheid, lopende contracten,
aanbestedingen, etc.?
8. Is het College voornemens om direct of indirect (bijv. via de VNG) tegen dit
voornemen bezwaar te maken bij het kabinet, de Tweede Kamer en alle
gemeenteraden?

Antwoorden:

