
           
 

 

 

 
Motie HH2  

 
De raad van de gemeente Valkenswaard, in vergadering bijeen op donderdag 4 
november 2021, behandelend de programmabegroting 2022-2025, 
 
overwegende dat: 
 

• huishoudelijke hulp altijd uit twee componenten heeft bestaan te weten hh 1 
(de hulp voor schoon en leefbaar huis) en hh2 (idem plus wat meer regie tbv 
de klant); 

• nu is gebleken dat de tweede vorm (hh2) is opgeheven; 

• hierdoor alle (hh2)klanten worden onderzocht en opnieuw geïndiceerd; 

• een deel hiervan absoluut de uitgebreidere hulp en aandacht moet blijven 
ontvangen volgens de uitkomsten van dit (nog niet afgeronde) onderzoek; 

• de vraag gerechtvaardigd is of de nog te onderzoeken cliënten een wezenlijk 
ander beeld zullen opleveren bij dit onderzoek; 

• we ons kunnen afvragen of de kosten in tijd en geld voor dit onderzoek in zo’n 
kleine groep eigenlijk wel zinvol zijn, afgezet tegen het tastbaar resultaat; 

• het merkwaardig is te veronderstellen dat zoveel mensen indertijd veel te 
zwaar zouden zijn geïndiceerd en dat dit nu bijstelling zou behoeven; 

• de samenleving steeds meer verwacht dat mensen langer thuis blijven wonen; 

• dit ook gebeurt en vaak bij mensen met problemen zoals alzheimer, lichte 
dementie enz; 

• mensen met o.a. deze aandoeningen, zoals bekend, nooit beter worden en er 
van minder hulp of ondersteuning geen sprake kan zijn; 

• een wijziging enkel in de financieringswijze (op uren of prestatie) voor ons niet 
meetelt maar enkel het gebodene aan de cliënten in deze specifieke groep 
hetzelfde blijft als voorheen; 

 
besluit dat: 
 

• de groep die hh2 had, de beide componenten (huish. hulp en regie) dient te 
blijven ontvangen; 

• het college de herindicatie z.s.m. doorloopt en de bestaande hulp plus 
ondersteuning ongewijzigd laat bij deze groep cliënten; 

• het college de raad garandeert dat deze groep de benodigde hulp blijft 
ontvangen; 

• het college de raad z.s.m. informeert over de voortgang hiervan. 
 
Fractie H&G 
Susanne Peeters. 
 
 
 



           
 

 

 

 
 


