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Uithuizen, 28 juni 2018
Aan de raad,
KORTE INHOUD
De rekenkamercommissie Het Hoogeland heeft gezamenlijk met de rekenkamercommissie Bedum
onderzoek gedaan naar de ‘Eigen bijdrage hulp bij huishouden’. Het onderzoek is uitgevoerd in de
vier gemeenten; Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond in de periode mei 2017 tot en met april
2018. In dit onderzoek is de kernvraag of cliënten afzien van de benodigde ondersteuning bij het
huishouden om financiële redenen en, zo ja, welke reden het betreft.
In deel 1 van het onderzoeksrapport (‘Bestuurlijke nota’) formuleren de commissies de conclusies en
aanbevelingen.
Voorstel
1.
2.
3.

Kennis te nemen van het rapport Eigen bijdrage hulp bij huishouden
Bepalen in hoeverre de conclusies en aanbevelingen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van de
Bestuurlijke nota worden overgenomen.
Het college verzoeken met voorstellen te komen voor de uitvoering van de overgenomen
aanbevelingen

Inleiding
De rekenkamercommissie onderzoekt de (maatschappelijke) effecten van het gemeentelijk beleid,
alsmede de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gemeentelijk beheer en van de
gemeentelijke organisatie, alsmede van (gesubsidieerde) instellingen waarvan de activiteiten geheel
of in belangrijke mate door de gemeente worden bekostigd. Daarnaast onderzoekt de
rekenkamercommissie de rechtmatigheid van het door de gemeente gevoerde bestuur.
Aanleiding om onderzoek te doen naar de eigen bijdrage bij hulp bij huishouden was de
onderbesteding van beschikbare gelden. De vraag was of de onderbesteding wellicht in relatie stond
tot de eigen bijdrage die hulpvragers moeten betalen en zo ja, wat daarvan het (maatschappelijk)
effect is. De onderzoeksvraag was oorspronkelijk afkomstig van de gemeente Eemsmond. De
gemeenten Winsum en De Marne hebben zich aangesloten bij deze onderzoeksvraag. Daarnaast was
er een contact tussen de rekenkamercommissie Het Hoogeland en de rekenkamercommissie van de

gemeente Bedum in het licht van de naderende herindeling. Vervolgens is in gezamenlijk overleg
besloten dit onderzoek in samenwerking uit te voeren. Daarbij is de voorwaarde gesteld dat de
uitkomsten vooral een lerend effect zouden moeten hebben voor de toekomstige raad van de nieuw
te vormen gemeente Het Hogeland.
Aanbeveling aan de raden/raad:
Stel een raadswerkgroep/commissie in die nagaat welke sturingsmogelijkheden bestaan meer
effectieve sturing door de raad. Bij deze werkgroep wordt de expertise van ambtenaren als input
benut.
Daarnaast formuleren de commissies een viertal specifieke conclusies en aanbevelingen.
Aanbeveling 1
Verzoek de colleges om inzicht te bieden in de redenen waarom mensen geen gebruik (meer) maken
van zorg.
Aanbeveling 2
Verzoek de colleges te onderzoeken, waardoor in de gemeente Eemsmond meer gebruik wordt
gemaakt van de huishoudelijke hulp in vergelijking met de drie andere BMWE-gemeenten en dit aan
de raad te rapporteren.
Aanbeveling 3
(A) Verzoek de college bij de zorgverzekeraars na te gaan in hoeverre minima gebruik maken van een
vergoeding van de eigen bijdrage Wmo en dit aan de raad te rapporteren.
(B) Verzoek de college na te gaan op welke wijze minima kennis kunnen nemen van de mogelijkheid
om gebruik te maken van de vergoeding eigen bijdrage Wmo.
Aanbeveling 4
Verzoek de colleges om hun ambtenaren te informeren over het bestaan van de hardheidsclausule.
Bevorder bekendheid en het gesprek over wanneer de clausule moet worden toegepast.
Als bijlage bij het rapport treft u de reactie op de conclusies en aanbevelingen van de colleges van
b&w aan. De onder 2 genoemde aanbeveling wordt door de gezamenlijke colleges ontraden.

Bijlagen en achterliggende documenten
Rapport Eigen bijdrage hulp bij huishouden

M. van Beek, voorzitter
S. van der Veen, griffier
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De gemeenteraad,
Kennis nemend van het rapport ‘Eigen bijdrage Hulp bij huishouden’ van de rekenkamercommissies
Het Hoogeland en Bedum
Gelet op de beraadslagingen over de conclusies en aanbevelingen uit voornoemd rapport

B E S L U I T:

1.
2.

De conclusies en aanbevelingen, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 (deel 1) van het rapport ‘Eigen
bijdrage Hulp bij huishouden’ over te nemen.,
Het college verzoeken met voorstellen te komen voor de uitvoering van de overgenomen
aanbevelingen

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Eemsmond
in de openbare vergadering van 12 juli 2018.
Voorzitter,

Griffier,

