Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2018-64)

Onderwerp:
Portefeuillehouder:
Datum:

Aanscherping regeling Algemene Voorziening
Schoonmaakhulp
Wethouder Langeveld
10 juli 2018

Kennis te nemen van
het besluit van het college de regels en criteria voor de Algemene Voorziening
Schoonmaakhulp aan te passen.
Context
Uit een tussenevaluatie met aanbieders, Buurtplein en de cijfers van de huishoudelijke
ondersteuning over het eerste kwartaal van 2018 blijkt dat de manier waarop de
Algemene Voorziening Schoonmaakhulp (hierna: AVS) is ingericht, voor een klein deel van
de gebruikers ongewenste effecten heeft.
Kernboodschap
De AVS wordt met ingang van 16 juli 2018* op onderdelen aangepast, zodat ongewenste
stapeling van zorgkosten wordt weggenomen. Daarnaast wordt de toegang tot de AVSkorting vereenvoudigd voor mensen die vanwege hun hoge leeftijd beperkingen ervaren.
*De ingangsdatum van 16 juli is de eerste dag van de achtste CAK-periode. Aanbieders factureren
per CAK-periode. Om die redenen is het administratief eenvoudiger wijzigingen aan producten op
de eerste dag in te voeren.

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2018 zijn de
spelregels voor de AVS vastgelegd. Uit de tussenevaluatie blijkt dat inwoners die naast de
AVS gebruikmaken van een Wmo-maatwerkvoorziening, veel meer eigen bijdrage betalen
dan vorig jaar. Dat is nooit de bedoeling geweest bij de inrichting van de algemene
voorziening. Daarom passen wij de AVS op korte termijn aan op de volgende punten:
a. Als inwoners meer dan 2,5 uur per week ondersteuning bij het huishouden nodig
hebben, ontvangen ze alle uren als maatwerkvoorziening.
b. We voeren een nieuw product AVS – Aanvullende Korting in met een tarief van € 0,-.
Dit product is bedoeld voor inwoners, die voldoen aan de voorwaarden voor korting
op de AVS en een eigen bijdrage aan het CAK betalen voor een andere Wmomaatwerkvoorziening. Zij maken gratis gebruik van de AVS.
Een tweede effect dat naar boven kwam, is dat inwoners, die vanwege hun hoge leeftijd
huishoudelijke ondersteuning vragen, geen toegang hebben tot de AVS-korting als zij nog
geen andere zorg ontvangen. Volgens de huidige regels moeten zij al gebruikmaken van
een Wmo-maatwerkvoorziening of een voorziening uit de Zorgverzekeringswet om
hiervoor in aanmerking te komen. In de praktijk blijkt echter dat huishoudelijke
ondersteuning de eerste vorm van ondersteuning is die mensen aanvragen als zij ouder
worden.
We zien dat de behoefte aan hulp bij het huishouden vanaf de gemiddelde leeftijd van
80 jaar sterk toeneemt.
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Wij voegen daarom een criterium toe aan de bestaande criteria om in aanmerking te
komen voor de AVS-korting:
- De ingezetene is 80 jaar of ouder
Bij alle wijzigingen geldt dat inwoners aan de in de verordening vastgestelde
voorwaarden en criteria moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de AVSkorting. De genoemde wijzigingen zijn een aanvulling hierop.
Vervolg
De wijze waarop de toegang tot Wmo-maatwerkproducten en algemene voorzieningen is
geregeld, zijn door u vastgesteld in de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Doetinchem. De aanpassingen aan de algemene voorziening wijken hiervan af.
De verordening moet daarom op deze onderdelen worden aangepast. Wij zijn ons bewust
van de bevoegdheid van uw raad de verordening te wijzigen en vast te stellen. Vanwege
het belang voor onze inwoners zien wij het echter als onze verantwoordelijkheid de
aanpassingen op korte termijn in te voeren en u hierover te informeren. De voorstellen
voor wijzigingen aan de verordening worden zo spoedig mogelijk op een later moment
aan u voorgelegd voor besluitvorming.
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