
MOTIE VAN HET RAADSLID BEN NEUSCHWANDER (LEEFBAAR RIDDERKERK), COR 

LOUTER (CHRISTENUNIE) EN KEES VAN DER DUIJN-SCHOUTEN (SGP) INZAKE 

EVALUATIE HUISHOUDELIJKE HULP 2014 

Voorgesteld 28 november 2013 

Nr. 2013 - 159 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 

en wethouders, Gemeentestukken: 2013 - 300, agendapunt 5, ter vaststelling van de 

uitgangspunten, tarieven e.d. huishoudelijke hulp 2014 e.v. 

constateert dat: 

 aanspraak op huishoudelijke hulp als gevolg van het regeerakkoord wordt vervangen 

door een maatwerkvoorziening voor diegenen die het echt nodig hebben en het niet uit 

eigen middelen kunnen betalen; 

 het huidige contract voor huishoudelijke hulp onder de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (Wmo) eindigt op 1 januari 2014 en niet langer kan worden verlengd;  

 het nieuwe voorgestelde scenario huishoudelijke hulp uitgaat van het huidige 

kwaliteitsniveau en de huidige dienstverlening, waarbij een rol is weggelegd voor een 

intermediair die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de dienstverlening, 

overeenkomstig de eisen die door de gemeente zijn gesteld; 

is van mening dat: 

 resultaten van de nieuwe werkwijze zo snel mogelijk na aanvang aan de gemeenteraad 

gerapporteerd moeten worden; 

 deze kwetsbare groep zorgvragers nauwlettend gemonitord moet worden om 

ongewenste situaties en neveneffecten zo veel mogelijk te vermijden; 

verzoekt het college: 

 bij de presentatie van de Kadernota in 2014 een eerste evaluatiemoment in te bouwen, 

waarbij de raad de eerste resultaten kan beoordelen; 

 bij deze evaluatie in ieder geval te betrekken: 

a. het totaal aantal aanvragers, het aantal daarvan dat geen en wel een financiële 

bijdrage moet betalen, het aantal daarvan dat niet in aanmerking kwam vanwege 

inkomen of vermogen of om andere redenen; 

b. het aantal dat tegen een indicatiestelling (inclusief afwijzing) bezwaar heeft gemaakt, 

het bezwaar niet-ontvankelijk is verklaard en ongegrond of gegrond is verklaard, 

c. het aantal dat daarna beroep heeft ingesteld en het gevolg daarvan; 

d. het aantal malen dat aan welke door de gemeente vastgestelde kwaliteitseisen niet is 

voldaan en de maatregelen die toen zijn genomen; 

 bij deze evaluatie ook te betrekken de onderwerpen die nog aan de orde kunnen komen 

bij de behandeling van dit onderwerp tijdens de commissievergadering Samen leven op 9 

januari 2014 (opzet evaluatie zal dan worden geagendeerd); 

 

 



en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden, 

 

B. Neuschwander (Leefbaar Ridderkerk)  

 

C. Louter (ChristenUnie) 

 

K. van der Duijn-Schouten (SGP) 

 

 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 25: LR, CU, SGP, VVD, CDA, D66/GL, gK, PvdA 
Tegen 0 
 
Afgedaan in de commissie Samen leven van 9 januari 2014, bij agendapunt 9 
 

 

 

 

 

 

 

 


