
  Zutphen – Warnsveld 
 
 
Motie verbetering Huishoudelijke Hulp 
 
De gemeenteraad van Zutphen, bijeen op 10 maart 2014 
 
Overwegende dat: 
- het sociaal beleidskader van de gemeente Zutphen goede kwaliteit van zorg 

voorop stelt; 
- goede kwaliteit van zorg alleen mogelijk is als er sprake is van goed 

werkgeverschap van zorginstellingen; 
- de reserves WMO en WWB voldoende ruimte bieden voor extra maatregelen 

voor een zorgvuldige overgang naar de nieuwe WMO; 
- de Raad vroegtijdig de gelegenheid moet hebben om politieke kaders te 

kunnen stellen bij aanbesteding van zorg; 
 
Constaterende dat: 
- gemeenten, zoals Eindhoven, convenanten hebben afgesloten met 

zorgaanbieders, waarin de kortingen op Huishoudelijke Hulp gefaseerd 
worden ingevoerd; 

- gemeenten geld reserveren om de korting op Huishoudelijke Hulp gefaseerd 
in te voeren; 

- gemeenten maatregelen nemen om de rechtspositie van huishoudelijke 
hulpen te waarborgen en gedwongen ontslagen te voorkomen; 

- gemeenten samen met zorgaanbieders scenario’s uitwerken hoe de korting 
op de huishoudelijke hulp wordt verwerkt; 

- de landelijke brancheorganisatie voor zorgondernemers, ActiZ, samen met 
vakbonden een sectorplan voor het behoud van banen heeft opgesteld; 

- er overal in het land dorp- of wijkgebonden zorgcorporaties ontstaan die 
zorg dichtbij de mensen organiseren; 

- dat de korting van het Rijk op de Huishoudelijke Hulp minder omvangrijk is 
dan vorig jaar is aangekondigd; 

- de gemeente Zutphen een substantieel bedrag in de reserves WMO en WWB 
heeft gespaard; 

- burgers bezorgd zijn over de continuïteit van de zorg die nu geleverd wordt; 
- een bestuurlijk aanbestedingstraject veel voorbereidingstijd vraagt. 
 
Draagt het College op: 
- om uiterlijk in juni 2014 drie scenario’s aan de Raad de presenteren,  hoe de 

gemeente de Huishoudelijke Hulp vanaf 2015 wil vormgeven; 
- om per scenario duidelijk aan te geven hoe goed werkgeverschap is geborgd; 
- om in de scenario’s de mogelijkheden mee te nemen voor wijkgebonden 

zorgcorporaties en convenanten met zorgaanbieders; 
- om een voorstel voor te bereiden om middelen uit de reserves WMO en WWB 

in te zetten voor een zorgvuldige overgang naar de nieuwe WMO. 
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