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Geachte heer, mevrouw,

De gemeenteraad van Dinkelland heeft in zijn vergadering van 28 maart 2017 de bijgevoegde motie 
met als onderwerp “Voorstel inzake beleidskader huishoudelijke ondersteuning” aangenomen en zijn 
presidium opgedragen deze onder meer aan u te zenden om zijn standpunt kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,

Het presidium
de raadsgriffier de voorzitter

y
mr. O.J.R.J. Huitema MPM I.A. Bakker

Bijlage:
» Motie huishoudelijke ondersteuning 2018 (117.018922)
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MOTIE Motie aangenomen met 11 stemmen voor (ABD, CDA, WD) 
en 10 stemmen tegen (LD, PvdA, D66)

Raadsvergadering 28 maart 2017
Agendapunt 12: Voorstel inzake beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018 
Indieners: ABD, CDA, WD

De raad van de gemeente Dinkelland, in vergadering bijeen op 28 maart 2017

Overwegende dat:
- De gemeenten verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp onder de 

nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
- Dit gepaard ging met een korting van 4007o op het budget;
- In het regeerakkoord was opgenomen dat de gemeenten met betrekking tot de concrete 

invulling hiervan zeer ruime beleidsvrijheid zou worden gegeven;
- De Twentse gemeenten dit hebben ingevuld door in te zetten op resultaatgericht werken 

onder de term "een schoon en leefbaar huis";
- De Centrale Raad van Beroep op 18 mei 2016 een uitspraak heeft gedaan die het noodzakelijk 

maakt het beleid huishoudelijke ondersteuning aan te passen;
- De gemeenten daarmee beperkt worden in hun beleidsvrijheid;
- Dit voor de gemeenten bovendien zeer grote financiële consequenties heeft, terwijl er 

substantieel minder budget door het Rijk beschikbaar gesteld wordt.

Spreekt uit van oordeel te zijn dat:
- De regering het wettelijk mogelijk moet maken - conform het regeerakkoord - dat gemeenten 

gebruik kunnen maken van de resultaatgerichte aanpak met de daarbij toegezegde 
beleidsvrijheid;

- De regering de gemeenten financieel dient te compenseren voor de overschrijding van de 
budgetten als gevolg van de gedwongen aanpassing;

En draagt het college op:
- Dit standpunt kenbaar te maken aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de fracties in de Tweede Kamer en de VNG;
- De motie te sturen aan de informateur.

En gaat over tot de orde van de dag

Dinkelland 28 maart 2017 

Fracties:

A. ten Dam, ABD 
E. Hemmer, CDA 
M. Tijink, WD


