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Kennis te nemen van de Monitor huishoudelijke ondersteuning 2018 en eerste kwartaal
2019
De monitor beschrijft de ontwikkelingen en stand van zaken van de huishoudelijke
ondersteuning in de gemeente Doetinchem over het jaar 2018 en het eerste kwartaal
van 2019.
Context
In 2017 heeft de raad het beleidsplan 'Huishoudelijke hulp voor alle Doetinchemmers'
vastgesteld. Daarmee is de Algemene Voorziening Schoonmaakhulp (AVS) in het leven
geroepen, die regelarm en laagdrempelig is. In deze monitor geven we een stand van
zaken na ruim een jaar. Deze monitor is een vervolg op de monitor over het eerste half
jaar van 2018, die op 25 september 2018 door het college is vastgesteld en die ter
kennisneming aan de raad is aangeboden.
Kernboodschap
Stijging indicaties en uitgaven huishoudelijke ondersteuning
• Het aantal indicaties voor huishoudelijke ondersteuning is in 2018 met 4% gestegen,
vooral onder inwoners die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt.
Deze toename wordt deels verklaard doordat mantelzorgers gebruik mogen maken
van de AVS.
• De uitgaven zijn in 2018 met 13% gestegen door de toename van het aantal indicaties,
versterkt door de stijging van de inkooptarieven als gevolg van de cao-wijzigingen.
Effect aanpassing AVS en toepassen normenkader
• Het effect van het strikter toepassen van het normenkader is niet te onderscheiden
van de effecten van andere beleidsaanpassingen.
• De aanpassing van de AVS, bedoeld om stapeling van zorgkosten te voorkomen, heeft
geleid tot een toename van het aantal gebruikers. Vooral inwoners met lagere
inkomens profiteren van de maatregelen. Het effect van de vereenvoudiging van de
toegang van tachtigplussers tot de AVS is niet zichtbaar in de cijfers van 2018.
Concentratie van aanbieders
• Tweederde van huishoudelijke ondersteuning wordt verzorgd door drie van de tien
aanbieders. Dezelfde aanbieders verzorgen zelfs 86% van de algemene voorziening.
• Aanbieders verschillen in de beoordeling van de toegang tot de AVS. Dit is merkbaar
in verschillen in leeftijd van het cliëntenbestand en het aantal uren zorg dat zij
toekennen.
Gevolgen abonnementstarief 2019
• In het eerste kwartaal van 2019 is het aantal indicaties sterker gegroeid (5,1%) dan in
het hele jaar 2018 (4,3%). De stijging vindt vooral plaats in de AVS. Dit lijkt het gevolg
te zijn van de invoering van het abonnementstarief.
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•
•

De waarde van de indicaties is in het eerste kwartaal van 2019 met 13% gestegen, als
gevolg van de toename van het aantal indicaties en de ophoging van de
inkooptarieven per 1 januari 2019.
De inkomsten en uitgaven aan hulp bij het huishouden zijn in evenwicht. Het blijft
echter zaak om waakzaam te blijven op de gevolgen van het abonnementstarief en de
ontwikkelingen in de CAO VVT. De effecten van zowel de CAO VVT-ontwikkelingen als
het abonnementstarief zouden gecompenseerd worden via de rijksuitkeringen aan de
gemeente Doetinchem. Dat wordt meegenomen in het vervolg.

Vervolg
De informatie die in deze monitor verzameld is, wordt vanaf heden opgenomen in de
monitor en sturingsinformatie sociaal domein. Over dit proces is de raad in een
informatieve raadsbijeenkomst vanuit de taskforce beheersing financiën sociaal domein
reeds geïnformeerd. Hierdoor ontstaat er continuïteit en structuur in het verzamelen en
analyseren van relevante beleidsinformatie.
Over de geconstateerde verschillen tussen aanbieders gaan we in gesprek.
In het najaar zullen we de raad opnieuw informeren over de ontwikkelingen richting
2020.
Bijlagen
Monitor huishoudelijke ondersteuning 2018
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