Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
: 89/2014
Datum
: 10 juni 2014
B&W datum
: 10 juni 2014
Beh. ambtenaar
: A.S.Fukkink
Portefeuillehouder : A.H. Rots
Onderwerp
: Geactualiseerd overzicht van aantallen aanvragen en toekenningen Hulp bij het
huishouden (HH) en informatie over de budgetten genoemd in de meicirculaire voor Wmo- en
Jeugdtaken.

Aanleiding
Voor het vragenuurtje van 10 juni 2014 heeft de Progressieve Partij (PP) een aantal schriftelijke
vragen gesteld. De PP ontvangt graag een geactualiseerd bestand ten aanzien van het aantal
toekenningen op het gebied van de HH van januari 2014 tot heden. Verder wil de PP een bevestiging
ten aanzien van de bedragen genoemd in de meicirculaire ten behoeve van Wmo-taken en voor de
Jeugdzorg-taken. Deze vragen willen wij hierna schriftelijk beantwoorden.
Inhoud mededeling
Kortheidshalve hebben wij de vragen hierna herhaald en beantwoord.
Vraag 1.
Middels raadsmededeling no. 31 zijn onze vragen van 18 februari j.l. beantwoord over de overgang
van de klanten/medewerkers van Sensire/Buurtzorg naar de huidige aanbieders.
Daarbij was ook het door ons gevraagde overzicht van toekenningen HBH in de maand januari,
uitgesplitst in aantal clienten en aantal uren per week.
Graag ontvangen wij een dergelijk geactualiseerd overzicht vòòr de raadsvergadering van a.s.
dinsdag.
Overzicht van de nieuwe toekenningen op het gebied van HH vanaf de maand
januari tot en met 6 juni 2014.

Type
aanvraag
Aanvraag
HBH

Product

Organisatie

HV1 pgb

Geen ivm PGB

Totaal HV1 pgb
HV1 Zorg in natura

Thuiszorgservice Nederland BV
Vitaal Thuiszorg
Zorgkompas Midden Nederland

Totaal HV1 Zorg in natura
HV2 Zorg in natura
St. Zorgcombinatie Marga Klompé
Thuiszorgservice Nederland BV

Gegevens
Aantal
cliënten

Uren per
wk
1
1,5
1
21
5
12
38
1
3

1,5
79,5
11,5
33
124
4
10

Zorgkompas Midden Nederland
Totaal HV2 Zorg in natura
PGB Alfa
Alfasens
Helder Thuishulp Achterhoek
Totaal PGB Alfa
Totaal Aanvraag HBH
Aanvraag
HV1 pgb
Geen ivm PGB
PGB
Totaal HV1 pgb
PGB Alfa
Alfasens
Helder Thuishulp Achterhoek
Totaal PGB Alfa
Totaal Aanvraag PGB
Eindtotaal

7
11
1
21
22
72
1

20,55
34,55
1,5
61,5
63
223,05
1,5

1
2
9
11
12
84

1,5
7
22,7
29,7
31,2
254,25

Vraag 2.
Volgens een mededeling en berekening van het tijdschrift Binnenlands Bestuur zou de gemeente
Aalten voor 2015 een bedrag ontvangen van € 152,-- per inwoner voor WMO-taken en € 146 per
inwoner voor jeugdzorg- taken.
Kunnen deze bedragen vanuit de mei-circulaire door het College bevestigd worden en wat betekenen
deze getallen voor de totaal-bedragen die voor de gemeente beschikbaar komen? Zijn in de
meicirculaire ook nog nadere onderverdelingen voor deze bedragen gemaakt?
Volgens de mei circulaire is het als volgt:
Wmo €146,-- per inwoner en voor Jeugdzorg € 152,-- per inwoner.
Dit betekent voor de gemeente Aalten dat de budgetten, ten opzichte van de aan het begin dit jaar
bekend gemaakt budgetten, fors naar beneden zijn vastgesteld. Er zijn geen nadere onderverdelingen
gemaakt.
Door de regionale werkgroep vanuit de transities, die zich o.a. met de Financiën bezighoudt, worden
deze budgetten nog nader onder de loep genomen en in relatie gebracht met het aantal voorzieningen
dat momenteel uitstaat.
De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
n.v.t.
De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:
n.v.t.

9 PP Vragenuur overgang klanten/medewerkers Sensire/Buurtzorg naar de
huidige aanbieders en onderverdeling bedragen in de mei-circulaire.

1.Middels raadsmededeling no. 31 zijn onze vragen van 18 februari j.l. beantwoord over de overgang
van de klanten/medewerkers van Sensire/Buurtzorg naar de huidige aanbieders.
Daarbij was ook het door ons gevraagde overzicht van toekenningen HBH in de maand januari,
uitgesplitst in aantal clienten en aantal uren per week.
Graag ontvangen wij een dergelijk geactualiseerd overzicht vòòr de raadsvergadering van a.s.
dinsdag.
2.Volgens een mededeling en berekening van het tijdschrift Binnenlands Bestuur zou de gemeente
Aalten voor 2015 een bedrag ontvangen van € 152,-- per inwoner voor WMO-taken en € 146 per
inwoner voor jeugdzorg- taken.
Kunnen deze bedragen vanuit de mei-circulaire door het College bevestigd worden en wat betekenen
deze getallen voor de totaal-bedragen die voor de gemeente beschikbaar komen? Zijn in de
meicirculaire ook nog nadere onderverdelingen voor deze bedragen gemaakt?
Met vriendelijke groet
Fractie Progressieve Partij
Joop Wikkerink
Bijlage: raadsmededeling 31

Raadsmededeling - Openbaar

Nummer
: 31/2014
Datum
: 18 februari 2014
B&W datum
: 18 februari 2014
Portefeuillehouder : H.J. Rijks
Onderwerp
: Stand van zaken met betrekking tot de overdracht van klanten van Sensire en
Buurtdiensten en de eindrapportage hierover van waarnermer de heer H. Borstlap ten aanzien van de
situatie in de Achterhoek

Aanleiding
Voor het vragenuurtje van 18 februari 2014 heeft de Progressieve Partij (PP) een aantal schriftelijke
vragen gesteld over de stand van zaken met betrekking tot de overgang van de klanten en
medewerkers Hulp bij het huishouden van Sensire en Buurtdiensten per 1 januari 2014 naar TSN en
Zorgkompas. Daarnaast stelt de PP een aantal vragen over de eindrapportage “Lessen uit de
Achterhoek” van waarnemer de heer H. Borstlap. Wij willen deze vragen graag schriftelijk
beantwoorden.

Inhoud mededeling
Kortheidshalve hebben wij de vragen hierna herhaald en beantwoord.
Vraag 1.
Per 1 januari zijn clienten en medewerkster van resp. Sensire en Buurtzorg overgegaan naar
partijen als TSN en Zorgcompas. Dit heeft te maken met het werk van de bemiddelaar de heer
Borstlap. Dat is nu ruim een maand geleden; reden voor ons om te vragen naar de stand van zaken.
Wij willen graag de volgende overzichten, indien mogelijk gesplitst in HH1 en HH2:
‐aantal clienten/uren per 1 januari per aanbieder (van Sensire en Buurtdiensten)

Aantal
cliënten
per
1/1/2014
Aantal
uren/wk
per
1/1/2014

TSN
HH1
167

HH2
46

Totaal
213

Zorgkompas
HH1
92

HH2
32

Totaal
124

Totaal
HH1
259

HH2
78

Totaal
337

561,25

180,25

741,50

284,25

101,25

385,50

845,40

281,50

1.127,-

‐ingeval van alfahulp aantal uren via de resp. alfabureau’s, ook per 1 januari
Er is 1 cliënt overgestapt naar alfa hulp

‐overzicht van de nieuwe toekenningen in de maand januari kwa uren, aanbieders
Type aanvraag
Aanvraag HBH

Product
HV1 Zorg in natura

Aanbieder
TSN BV
Vitaal Thuiszorg
Zorgkompas Midden
Nederland

Totaal HV1 Zorg in
natura
HV2 Zorg in natura

TSN BV
Zorgkompas Midden
Nederland

Totaal HV2 Zorg in
natura
PGB Alfa
Totaal PGB Alfa
Totaal
Aanvraag HBH
Aanvraag PGB

Totaal
Aanvraag PGB
Eindtotaal

Helder Thuishulp Achterhoek

Aantal van Cliënt

uren/wk

12
1
7

39,00
2,00
18,00

20

59,00

2
7

7,50
20,75

9

28,25

10
10

27,00
27,00

39

114,25

HV1 pgb
Totaal HV1 pgb

Geen ivm PGB

1
1

1,50
1,50

PGB Alfa
Totaal PGB Alfa

Helder Thuishulp Achterhoek

1
1

3,75
3,75

2

5,25

41

119,50

Vraag 2.
De bemiddelaar de heer Borstlap heeft op 12 februari zijn eindrapport aangeboden aan de Tweede
Kamer onder de titel “Lessen uit de Achterhoek”. In dit eindrapport worden enkele bijdragen, ideeën
geventileerd in het kader van die proeftuin. Echter nergens worden er concrete acties voorgesteld of
vastgesteld. Dat baart onze fractie zorgen. Onze vragen zijn dan ook:
‐wat is er over van de toezegging “proeftuin Achterhoek”
‐wanneer begint en eindigt deze proeftuin
‐wat is de exacte inhoud van deze proeftuin
‐wie is betrokken bij de financiering
‐welke is de betrokkenheid van de gemeente Aalten.
Door de heer Borstlap is aan de gemeenten van de Regio Achterhoek gevraagd om mogelijke pilots in
het sociale domein en ideeën daarover kenbaar te maken. Dit in het kader van de gemaakte
afspraken in het zogenaamde Achterhoek akkoord ten aanzien van de overname van personeel van
Sensire door TSN en Zorgkompas. In datzelfde akkoord is vastgesteld dat ten aanzien van de
financiën de gemeenten een gezamenlijk bijdrage zouden doen van € 425.000,00 ten behoeve van
TSN en Zorgkompas (60/40) voor de kosten van overname van de medewerkers. Het ministerie zou
dan financieel ondersteunen bij het opzetten van pilots in de Achterhoek.
Alle gemeenten hebben vervolgens ideeën voor mogelijke pilots aangedragen via de coördinerende
gemeenten Winterswijk en Berkelland. Aalten heeft daarbij o.a. aangegeven om pilots te houden op
het gebied van Integratie WSW-ers, Vrijwilligers in wijken en buurten en Regievoering bij 1 gezin, 1
plan, 1 regisseur. Wij constateren dat de heer Borstlap in zijn eindrapport geen alinea heeft
opgenomen ten aanzien van de financiën. Hierover hebben wij in de regio contact met de betreffende
coördinerende gemeenten.

A.s. donderdag is er een eerste regionale bijeenkomst om over mogelijke ombuigingen binnen de
Hulp bij het huishouden te spreken. Daarnaast is er op 13 maart a.s. een eerste verkennend gesprek
met mevrouw Kamp van het ministerie van VWS en de coördinerende gemeente Winterswijk over
mogelijke ondersteuning van te houden pilots in de Regio Achterhoek.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:

De volgende stukken zijn voor u ter inzage gelegd:

2/2014 Vragenuurtje raadsvergadering 18 februari 2014.

Geacht college,
De fractie van de Progressieve Partij heeft de volgende vragen voor het vragenuurtje a.s. dinsdag.
1.Per 1 januari zijn clienten en medewerkster van resp. Sensire en Buurtzorg overgegaan naar
partijen als TSN en Zorgcompas. Dit heeft te maken met het werk van de bemiddelaar de heer
Borstlap. Dat is nu ruim een maand geleden; reden voor ons om te vragen naar de stand van zaken.
Wij willen graag de volgende overzichten, indien mogelijk gesplitst in HH1 en HH2:
‐aantal clienten/uren per 1 januari per aanbieder
‐ingeval van alfahulp aantal uren via de resp. alfabureau’s, ook per 1 januari
‐overzicht van de nieuwe toekenningen in de maand januari kwa uren, aanbieders
2.De bemiddelaar de heer Borstlap heeft op 12 februari zijn eindrapport aangeboden aan de Tweede
Kamer onder de titel “Lessen uit de Achterhoek”. In dit eindrapport worden enkele bijdragen, ideeen
geventileerd in het kader van die proeftuin. Echter nergens worden er concrete acties voorgesteld of
vastgesteld. Dat baart onze fractie zorgen. Onze vragen zijn dan ook:
‐wat is er over van de toezegging “proeftuin Achterhoek”
‐wanneer begint en eindigt deze proeftuin
‐wat is de exacte inhoud van deze proeftuin
‐wie is betrokken bij de financiering
‐welke is de betrokkenheid van de gemeente Aalten.

Met vriendelijke groet,
Fractie Progressieve Partij
Joop Wikkerink, fractievoorzitter

