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Geacht college, geachte leden van de raad,
Hiermee reageert de Cliëntenraad Beuningen op het voorstel Bezuiniging Hulp in de Huishouding
met ingang van 2015 . Ons advies slaat naadloos aan op ons advies van 11 juni jl., waarin wij u
advies uitbrachten over de bezuinigingsvarianten voor de Huishoudelijke Hulp. Wij adviseerden u
niet te tornen aan de mogelijkheid van het PGB en daarnaast een voorstel over resultaatfinanciering
uit te werken.
Na het uitbrengen van ons advies van juni jl. is de WMO 2015 uiteindelijk goedgekeurd door de
eerste kamer. De voorwaarden voor het PGB zijn aangescherpt: de cliënt moet het vermogen hebben
de PGB-taak uit te voeren, motivering verplicht en de PGB-houder moet de kwaliteit bewaken. En
tot slot is deze zomer bekend geworden dat de bezuiniging op de Huishoudelijk met ruim 25%
wordt gematigd.
PGB
De Cliëntenraad hecht zeer aan de PGB-mogelijkheid voor de cliënten waarbij het motief van de
eigen verantwoordelijkheid van cliënten voor ons zwaar weegt. Bij het debat in de raad van juni jl.
werd het PGB voor de huishoudelijke hulp gezien als mogelijkheid om tegen een lager tarief
familie, kennissen en studenten in te zetten om daardoor de bezuinigingen op te vangen. De
Cliëntenraad ziet het PGB duidelijk niet als een goedkoop alternatief, de kwaliteit van de
voorziening moet gewaarborgd zijn.
Ondanks ons pleidooi voor het PGB zijn wij ervan overtuigd dat het overgrote deel van de met name
oudere cliënten kiest voor de voorziening in natura, waarbij de gemeente verantwoordelijk blijft
voor de uitvoering en organisatie van de hulp.
Het percentage PGB-gebruikers in Beuningen is relatief laag en dat zal met een goede voorlichting
met enige procenten kunnen stijgen, maar wij verwachten geen grote verschuivingen.
Opvallend is de informatie uit de Zomernota 2014, waarin staat dat na de invoering van de controle
op het PGB een aantal cliënten kiest voor een voorziening in natura.
Resultaatfinanciering
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In ons advies van juni jl. hebben wij aangegeven dat resultaatfinanciering een optie is, die verder
uitgewerkt moet worden. De Cliëntenraad verwacht dat met het beschikbare budget de meeste zorg
kan worden verleend. Wij verwijzen hierbij naar de kanttekeningen die wij in dat advies hebben
geformuleerd.
Wij wijzen u er nadrukkelijk op dat Bij de uitwerking van de resultaatfinanciering aandacht dient te
worden aan de duidelijkheid over de gehanteerde begrippen. De gehanteerde begrippen dienen heel
helder en maar voor één uitleg vatbaar worden omschreven. Helder moet zijn wat de gemeente
onder “een schoon huis” verstaat. Zorgaanbieders mogen dat niet zelf invullen. Ook moet helder zijn
wat we onder “resultaat” verstaan. Onder “resultaat” verstaat de cliëntenraad de maatschappelijke
en persoonlijke baat van de ingekochte voorziening, traject of interventie.
Vooralsnog blijft het bij vage doelen en niet meetbare uitgangspunten. Het gaat om de Wmo dus
begrippen als “sociale participatie”, “hoogst haalbare vorm van meedoen” en “zelfredzaamheid”
moeten gaan leven, inhoud krijgen en geoperationaliseerd worden in het programma van eisen dat
ten grondslag moet liggen aan de aanbesteding.
Als cliëntenraad zijn we wat bang dat uw college en de raad daaraan voorbij gaan, terwijl de wet
toch voorschrijft dat er gemeten dient te worden wat de resultaten zijn die behaald worden, en dat
er met instellingen afspraken gemaakt moeten te worden over de “outcome”. Alléén inkopen op
basis van geleverde hulp is echt te mager.
Alleen wanneer we vooraf helder omschrijven wat het resultaat moet zijn en controleren of het
resultaat ook wordt bereikt, zal het mogelijk zijn om achteraf vast te stellen of de doelen zijn bereikt
in onze gemeente.
Versobering Huishoudelijk Hulp
Met het oog op de bezuiniging per 2015 wordt voorgesteld de bestaande hulp al direct te gaan
versoberen ( minder uren huishoudelijke hulp). De Cliëntenraad wijst u erop dat er geen verschil
mag ontstaan in behandeling tussen cliënten waarvan de voorziening sneller wordt versoberd dan
de andere.
Het is opvallend dat de cliënten in Beuningen de gevolgen van de bezuiniging sneller gaan voelen
dan in andere gemeenten. Wij zijn van oordeel dat de gemeente voorzieningen dient te treffen om
de risico’s van de bezuiniging in het eerste jaar op te vangen.

Met vriendelijke groet
Cliëntenraad Beuningen
Henk Peereboom, voorzitter
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