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Geachte heer, mevrouw,
Op 12 december heeft de fractie van het CDA het college schriftelijke vragen gesteld over de
bezuinigingsmaatregelen Sociale Domein. Aanleiding voor deze vragen is het
Regeerakkoord 'Bruggen Slaan', waarin bezuinigingsmaatregelen staan aangekondigd die
het sociale domein (be)treffen. De vragen gaan over de aangekondigde veranderingen op
het gebied van de AWBZ (vervallen van aanspraken op dagbesteding) en de Wmo
(bezuiniging op de huishoudelijke hulp).

Beantwoording van de vragen van de CDA-fractie met betrekking tot de bezuiniging
op de huishoudelijke hulp:
Vraag 1:
Welke groepen inwoners zullen worden getroffen door deze maatregel nu de huishoudelijke
hulp inkomensafhankelijk zal worden beperkt?
Antwoord: in het regeerakkoord is opgenomen dat de huishoudelijke hulp uit de Wmo met
ingang van 2014 inkomensafhankelijk wordt gemaakt voor nieuwe cliënten en vanaf 2015
ook voor bestaande cliënten. Daarnaast wordt het budget gekort met 75 procent van het
huidige budget.
De staatssecretaris van VWS heeft aangekondigd om eind januari met een nadere invulling
te komen van het regeerakkoord. We verwachten dat dat ook de bezuinigingen op de
huishoudelijke hulp betreft.
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Waarschijnlijk is het aan gemeenten zelf om te bepalen voor welke groepen inwoners en op
welke manier ze het resterende budget willen inzetten. Zodra hier meer over bekend is,
zullen we u hierover informeren.

Vraag 2:
In hoeverre is het College zich aan het voorbereiden op deze aankomende
bezuinigingsmaatregel?
Antwoord: ja, wij zijn ons aan het voorbereiden. In het programma sociaal domein voeren wij
een aantal projecten en proeftuinen uit om te bekijken hoe we de hulp slimmer en efficiënter
kunnen organiseren. Deze zijn nader uitgewerkt in het plan van aanpak programma sociaal
domein dat wij u onlangs hebben toegestuurd (nota van B&W nr. 2012.0073899 van 11
december 2012).
Via een lobby van de G32 hebben we krachtig aangegeven onze grote zorgen te maken
over de gevolgen van onder andere deze maatregel. Ook vanuit de thuiszorgorganisaties
wordt er grote druk op de regering uitgevoerd. De staatssecretaris van VWS heeft
aangegeven dat hij eind januari een brief zal schrijven aan de Tweede Kamer met een
nadere invulling van het regeerakkoord. Maar het is duidelijk dat er grote bezuinigingen
doorgevoerd zullen worden.

Beantwoording van de vragen van de CDA-fractie met betrekking tot het vervallen van
de aanspraken op de dagbesteding:
Vraag 3:
Kan het College aangeven hoeveel mensen worden getroffen door deze
bezuinigingsmaatregel?
Antwoord: op dit moment maken 563 bewoners uit Haarlemmermeer gebruik van de
dagbesteding uit de AWBZ.

Vraag 4:
Heeft het College zicht op eventuele alternatieven die kunnen worden aangeboden?
Antwoord: in het programma sociaal domein inventariseren en onderzoeken we
alternatieven. In bovengenoemde nota inzake het plan van aanpak programma sociaal
domein, hebben wij de raad voorgesteld om in het tweede kwartaal van 2013 een
informatieve bijeenkomst te houden over de wijzigingen in de AWBZ en participatiewet
(waaronder de bezuinigingen op de dagbesteding).
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Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente H~aarl~~mermeer,
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