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INGEKOMEN

1 7 AUG 2010

Druten, 15 augustus 2018
Onderwerp: Verzoek aanpassing bijdrage hulp bij het huishouden
Geacht college,
Op 20 maart 2018 hebben wij de beschikking bijdrage hulp bij het huishouden 2018, opgesteld door
mevrouw Y. Hendrix van de gemeente Druten, voor het Bijna Thuis Huis Druten/ Maas en Waal ontvangen.
Wij vragen u aandacht voor het volgende:
In 2014/2015 hebben wij in gezamenlijk overleg de uitgangspunten, die als grondslag hebben gediend
voor de bijdrage, vastgesteld. Op basis van de verdeling van het aantal gasten in het Bijna Thuis Huis over
de gemeenten Beuningen, West Maas en Waal en Druten is destijds besloten dat de gemeente Druten
5096 van de bijdrage betaalt en de gemeenten West Maas en Waal en Beuningen elk 2596. De gemeente
Druten betaalt de bijdrage waarbij de verrekening tussen de gemeenten onderling plaatsvindt.
Over 2018 bedraagt de bijdrage in hulp bij het huishouden C 8.186,40. Op basis van de overeengekomen
verdeelsleutel betaalt de gemeente Druten C 4.093,20 en de gemeenten Beuningen en West Maas en
Waal elk C 2.046,60.
Voortschrijdend inzicht geeft ons aanleiding om de vaststelling van de bijdrage opnieuw onder uw
aandacht te brengen.
In 2014/ 2015 is bepaald dat de schoonmaakkosten voor onze 5 gastenkamers in aanmerking komen voor
de bijdrage hulp bij het huishouden. Echter zijn wij er destijds aan het feit voorbij gegaan dat in het Bijna
Thuis Huis nog een aantal andere ruimten zijn die ook schoongemaakt moeten worden. Denk hierbij aan
woonkamer, keuken, familiekamer, stiltekamer, algemene toiletten etc. Deze worden regelmatig gebruikt
door onze gasten, dit vanzelfsprekend afhankelijk van hun gezondheid. Maar vooral familie,
mantelzorgers, vrienden en zorgverleners maken intensief gebruik van deze algemene ruimten.
Op het moment dat de gasten in ons huis worden opgenomen brengen zij ook hun indicatie 'hulp bij het
huishouden' mee. Het schoonmaken beperkt zich niet tot de slaapkamer, toilet en douche maar ook
woonkamer, keuken, hal etc. Onzes inziens geldt dit ook voor de algemene ruimten van ons hospice.
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In de bijlage hebben we een voorstel opgenomen waarmee we jaarlijks de uren voor de bijdrage
huishoudelijke hulp kunnen bepalen. Een bijkomend voordeel van dit voorstel is dat we ook hierin de
uitbreiding van onze diensten, het leveren van respijtzorg aan chronisch ongeneselijk zieke gasten,
waarover wij uw ambtenaren hebben geïnformeerd, mee kunnen gaan nemen. In het laatste kwartaal van
dit jaar willen wij gaan starten met het leveren van respijtzorg.
Wij hebben inmiddels contact gehad met wethouder Van Elk en beleidsadviseur Y. Hendrix van de
gemeente Druten. We hebben de toezegging ontvangen dat de gemeente Druten akkoord gaat met een
verhoging van hun bijdrage met C 3.341,80 tot C 7.435,- met ingang van 1 januari 2019.
Uw beleidsadviseur A. Goudriaan is hierover inmiddels geïnformeerd door beleidsadviseur Y. Hendrix van
de gemeente Druten. Wij willen u verzoeken om de eerder bepaalde uitgangspunten voor het vaststellen
van de bijdrage hulp bij het huishouden aan te passen op ons voorstel. Dit voor de nieuw aan te vragen
subsidies met ingang van 2019.
Met belangstelling zien wij uw reactie tegemoet.
Met vriendelijke groet en hoogachting,
Hospice Bijna Thuis Huis Maas en Waal

J. van Dongen - Penningmeester

Bijlage: Berekening aantal uren bijdrage hulp bij het huishouden.
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Bijlage:

Formule voor het bepalen van de jaarlijkse uren hulp bij het huishouden
Te gebruiken uitgangspunten:
2 uur per week voor schoonmaken van gastenkamer die bezet is;
1,5 uur voor het schoonmaken van een kamer wanneer een gast is overleden;
6 uur per week voor het schoonmaken van de overige ruimten;
52 weken per jaar.

a.
b.
c.
d.

Hierbij de volgende variabelen (inschatting 2018):
»

kamerbezetting: 5596

»

aantal opnames: 38

*

5 gastenkamers (6 bij het leveren van respijtzorg)

Op basis van de te gebruiken uitgangspunten en de variabelen kunnen de uren voor de hulp bij het
huishouden met de volgende formule worden berekend:
52 x (( 5 x 0,55 x 2 ) 4- 6) t 38 x 1,5 z: 655 uren voor 2018
52
5
0,55
2
6
38
1,5

= aantal weken
= aantal gastenkamers
= kamerbezetting
= uren schoonmaken per gastenkamer
= uren schoonmaken overige ruimten
s aantal opnames
= uren schoonmaken kamer overleden gast
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