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De raad van de gemeente Montferland bijeen d.d. 18-4-2019

Besluit:

Het ontwerpbesluit Budgetneutraliteit-sociaal domein als volgt wijzigen:

In te stemmen met een aangepast pakket maatregelen in het sociaal domein waarbij de aanpassing betreft:
- een wijziging in voorgestelde maatregel: hulp bij huishouden en het daarbij behorende maatschappelijk 
effect.

o De wijziging van de maatregel betreft (nieuwe tekst):

Hulp bij Huishouden. Te investeren in goede gesprekken tussen cliënt en aanbieder om vooraf een 
goed beeld te krijgen welke ondersteuning mensen echt nodig hebben. De ondersteuning wordt 
uitgedrukt in een beschikking op basis van het te bereiken resultaat.

Maatschappelijk effect
Nieuwe indicatiestelingen van bestaande cliënten op basis van goede gesprekken met als doel de 
dienstverlening nog meer toe te spitsen op de individuele cliënt en daarmee de uitgaven te 
optimaliseren. De afspraken tussen cliënt en aanbieder worden gebaseerd op een lokaal normenkader, 
gebaseerd op de lokale situatie en uitgedrukt in te bereiken resultaten

Toelichting:
Minister Hugo de Jong (brief nr 292 gericht aan Tweede Kamer,12 april j.l.) past de wet aan zodat 
huishoudelijke hulp beter geregeld wordt en hij reageert daarmee op de uitspraak van Centraal Raad van 
Beroep over het beschikken van huishoudelijke ondersteuning in een te bereiken resultaat. De wijziging geeft 
ook een impuls aan het gesprek dat aanbieder en cliënt zouden moeten voeren gericht op de invulling van de 
ondersteuning in de betreffende situatie. Het gaat dus om maatwerk. De cliënt en de aanbieder bepalen 
samen in het ondersteuningsplan hoe het resultaat, bijvoorbeeld een schoon huis, bereikt wordt en wat de 
cliënt van de huishoudelijke hulp mag verwachten. Het gaat om de activiteiten en hoe vaak die plaatsvinden. 
Het aantal uren hoeft daarbij niet benoemd te worden, omdat dit niets zegt over het te bereiken resultaat, de 
mate waarin het huis uiteindelijk schoon is. De gemeente kijkt goed mee, en neemt uiteindelijk het besluit, 
waarbij het ondersteuningsplan onderdeel uitmaakt van de beschikking. Wij hebben de overtuiging dat deze 
wijziging kansen biedt voor de gemeente Montferland om het goede gesprek te voeren met de mensen die een 
ondersteuningsvraag hebben en dan samen te komen tot een goed plan.
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