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24 juli 2011
A.W.J. (Ton) Schoo, Sportweg 7, 7885 AD Nieuw-Dordrecht
Mail: tschoo@home,nl

Geacht college,
De afgelopen weken zijn er bij onze partij veel klachten, vragen en opmerkingen
binnengekomen over uw besluit om de indicatie "hulp bij het boodschappen doen" als
onderdeel van de hulp in de huishouding (WMO) per 1 juli 2011 in te trekken.
Wij hebben individuele mensen die aangeven problemen te krijgen door dit besluit, zoveel
mogelijk doorverwezen naar verschillende organisaties / instantie en de gemeente. Naar
aanleiding van het beeld dat wij door alle klachten en opmerkingen hebben gekregen hebben
wij wel behoefte om over een aantal zaken meer duidelijkheid te krijgen. Daarom de volgende
vragen.
Vraag 1 :
Hoeveel mensen hadden per 30 juni 2011 een indicatie voor boodschappen doen bij hulp bij
het huishouden? En hoeveel uren per week waren hier mee gemoeid? Graag gesplitst in HH1
en HH2.
Vraag 2:
Van hoeveel mensen die per 30 juni 2011 een indicatie voor boodschappen doen bij hulp bij
het huishouden hadden is de indicatie ingetrokken? En hoeveel uren per week zijn hier mee
gemoeid? Graag gesplitst in HH1 en HH2
Voor de hulp bij het boodschappen doen stond in het verleden altijd een normtijd van 1 uur
per week. Verschillende mensen geven bij ons echter aan dat zij bericht hebben gekregen dat
zij voor meer dan 1 uur gekort worden op de totale hulp bij het huishouden. Ook krijgen wij
berichten van mensen die vanwege argument "intrekken indicatie hulp bij het boodschappen
doen" minder uren krijgen, maar die aangeven helemaal geen hulp bij het doen van
boodschappen doen krijgen en hier ook geen indicatie voor zeggen te hebben.
Vraag 3:
Zijn er tegelijkertijd met het intrekken van de indicatie boodschappen doen bij hulp bij het
huishouden nog meerdere maatregelen genomen bij het hulp bij het huishouden? Zo ja om
welke maatregelen gaat het.
Bij de WMO moet rekening worden gehouden met individuele omstandigheden van een
persoon en hierdoor is een motivering van een besluit tot toekenning, afwijzing en dus ook bij
intrekking verplicht. (Artikel 26 WMO, lid 1) In uw persbericht geeft u ook aan dat "Voor
bijzondere situaties wordt een uitzondering gemaakt. Uitgangspunt is maatwerk."
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Ons is niet duidelijk in hoeverre uw bij uw besluit tot intrekking van de indicatie "Hulp bij
boodschappen doen" rekening hebt gehouden met de individuele omstandigheden van een
persoon. (O.a. visuele beperking, dementie, verstandelijke beperking etc.)
Vraag 4:
Van hoeveel personen waarbij sprake is van in uw ogen "bijzondere situaties" en die een
indicatie hadden voor "hulp bij het boodschappen doen", zijn de indicaties voor "hulp bij
boodschappen doen" niet ingetrokken? Graag gesplitst in HH1 en HH2.
Vraag 5:
Heeft u voordat het besluit tot intrekking van de indicatie "hulp bij boodschappen doen" met
iedere persoon waar het om gaat contact gehad en gevraagd of de omstandigheden van die
persoon veranderd zijn sinds de laatste indicatie en / of de persoon door het intrekken van de
indicatie problemen krijg in zijn zelfredzaamheid?
Vraag 6:
Op welke andere wijze heeft u er voor gezorgd dat bij de intrekking van de indicatie "hulp bij
het boodschappen doen" rekening is gehouden met de individuele omstandigheden van de
betreffende personen?
Het is ons ook onduidelijk waarom het intrekken van de indicatie "hulp bij het boodschappen
doen" onder het mandaat van het college valt en waarom u vorig jaar de
bezuinigingsmaatregel om minder uren toe te kennen door te gaan indiceren volgens landelijk
gemiddelde (bezuinigingsmaatregel Programma 10 / nr7) aan de raad ter goedkeuring heeft
voorgelegd. Ook is ons niet duidelijk wat de waarde is van het in 2007 vastgestelde
beleidsplan WMO 2008 - 2012 als er tussentijds zaken worden veranderd waar zowel de raad
als de burgers niet over kunnen meepraten.
Vraag 7:
Waarom valt volgens u het intrekken van de indicatie "hulp bij het boodschappen doen" onder
het mandaat van het college en het gemiddeld minder uren indiceren niet en werd deze aan de
raad voorgelegd?
Vraag 8:
Volgens welke criteria worden aanpassingen op het beleidsplan WMO 2008 - 2012 door u
wel of niet aan de raad voorgelegd?
Graag zien wij de beantwoording van onze vragen zo spoedig mogelijk tegemoet.
Met vriendelijke groet,

Ton Schoo
fractievoorzitter Drentse Ouderen Partij
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