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Onderwerp: Gewijzigde regeling Huishoudelijke Hulp?

Geacht College,

Ons is ter oren gekomen dat er mogelijk wat gaat wijzigen in de manier hoe we 
als gemeente Boxtel via de WMO de huishoudelijke hulp gaan regelen. Naar ons 

idee zou dat dan een nieuwe regeling worden die 1 januari aanstaande in zal 
gaan.
Zoals u weet, hebben wij vanaf het begin gepleit voor een ruimhartige regeling 
met maatwerk. En ook hechten wij aan een goede duidelijke tijdige 

communicatie aan onze burgers, waarbij de expertise van onze burgers (en van 
de raad) gebruikt kan worden bij het opstellen van een geschikte regeling. Het 
gerucht dat er iets gaat wijzigen in de huidige regeling leidt tot onrust bij 
gebruikers en ook onder het personeel van de aanbieders van huishoudelijke 

hulp. Die onrust is niet gewenst. 
Wat ons ook zorgen baart, is het feit dat de aanbieders van huishoudelijke hulp 
te weinig personeel hebben, waardoor de werkdruk (te) hoog ligt en niet het 
gehele jaar door de toegezegde uren huishoudelijke hulp aangeboden wordt aan 

onze burgers.
Om enige duidelijkheid te verkrijgen hebben we de volgende vragen:

1. Klopt het dat er nagedacht wordt over een andere regeling voor de inzet 
van huishoudelijke hulp?

2. Zo ja, wordt de raad en de kennis van burgers en van de aanbieders 
gebruikt om tot een goede regeling te komen en op welk moment mag die 
kennis meegegeven worden aan het college?

3. Welke wijzigingen bent u van plan om door te voeren in een nieuwe 

regeling per 1 januari 2020?
4. Is er al een voorzichtige berekening gemaakt van de te verwachten 

meerkosten ten opzichte van de huidige regeling?

5. Wanneer worden onze burgers ingelicht over een eventuele gewijzigde 

regeling en zorgt u daarbij ook voor een duidelijke ( met eenvoudig 

taalgebruik) brief aan onze burgers?
6. Hoe denkt het college voldoende kwaliteit en kwantiteit van huishoudelijke

hulp te garanderen, nu steeds duidelijker wordt dat er veel handjes tekort 
zijn bij de uitvoerende organisaties?

Voor BALANS is het cruciaal dat er een goede regeling komt, die recht doet aan 
ieders behoefte en belangen, waarbij maatwerk ingezet wordt om te zorgen voor 
voldoende huishoudelijke hulp van goede kwaliteit.
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