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Raadsinformatiebrief

Betreft: Doorontwikkeling huishoudelijke ondersteuning
Aan de leden van de Gemeenteraad
Met deze raadsinformatiebrief willen we u informeren over de doorontwikkeling van huishoudelijke
ondersteuning in de regionale samenwerking tussen Den Helder, Schagen en Texel.
Eerdere afstemming
Begin 2020 is voorgesteld om de contracten huishoudelijke ondersteuning voor één jaar aan te gaan, om een
beleidsontwikkeling voor 2022 te onderzoeken. In het laatste kwartaal van 2020 zijn er nieuwe rapporten en
adviezen verschenen die van invloed zijn op de beleidsontwikkelingen 1.
Om deze adviezen te kunnen implementeren, in de beleidsontwikkeling en bijhorende inkoopstrategie, is de
aanbesteding uitgesteld naar medio 2022, zodat er per 1 januari 2023 nieuwe contracten zijn afgesloten.
De beleidsontwikkeling en daaruit voortvloeiende inkoopstrategie draagt bij aan het toekomstbestendig en
betaalbaar houden van de huishoudelijke ondersteuning.
Huidige situatie
Financiële beheersbaarheid loopt als een rode draad door beleidsontwikkelingen in de Wmo. De toenemende
aantallen inwoners die aangewezen zijn op huishoudelijke hulp en tekortschietende financiële middelen zijn de
twee grote uitgangspunten in het onderzoek.
De afgelopen jaren is vooral gekeken naar kostprijselementen en tarieven, er wordt nog weinig gesproken
over de kwaliteit van ondersteuning of vernieuwing van deze maatwerkvoorziening. Er gaan grote volumes om
in huishoudelijke ondersteuning en daar zit de kracht om in de toekomst te streven naar betaalbaarheid.
Onderzoeken van onder andere het Sociaal Cultureel Planbureau laten zien dat goede ondersteuning bij het
huishouden een effectief instrument is gebleken dat bijdraagt aan het langer thuis wonen.
Alleen sturen op de financiële beheersbaarheid leidt niet tot een bestendig aanbod in de toekomst.
Korte termijn sturing
Gedurende de doorontwikkeling wordt er het mogelijke gedaan om financieel in de pas te lopen. Zo wordt er
focus aangelegd op inzet van zorgaanbieders met de laatste uurtarieven, als de situatie van de inwoner dat
toelaat. Stimulering van inzet informeel netwerk, mogelijk middels een PGB. En de fysieke gesprekken met
inwoners zullen na de zomer weer worden hervat.
Den Helder, 22 juni 2021.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

J.A. (Jan) de Boer MSc.
burgemeester

1 SCP,

R. M. (Robert) Reus
secretaris

2020, Sociaal domein op koers?
Oprichting kennisnetwerk VNG; “Grip houden op sociaal domein”.
Brief VNG, 2020, Maatregelen beheersing kosten abonnementstarief.
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