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Beantwoording vragen Beraad en Advies d.d. 29 september 
M. van Wanrooij 
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Geachte raadsleden, 
 
Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke hulp  2015 is behandeld in de commissie Beraad 
en Advies d.d. 29 september. De twee onderstaande vragen beantwoorden wij middels 
deze brief. 
1. Op grond van welke criteria bij ‘geen regie’ wordt getoetst of er wel of geen 
huishoudelijke hulp wordt toegekend. 
2. Onderzoek of de uitwerking ‘Opzet Inrichting Algemene voorziening’, zoals die in 
Ridderkerk in het kader van BAR Dichtbij is opgenomen ook in Albrandswaard kan 
worden opgenomen. 
 
Ad.1 De Wmo-consulent voert aan de hand van de zelfredzaamheidsmatrix het 
keukentafelgesprek met de aanvrager.  Deze matrix is ontwikkeld door de GGD als 
instrument aan de hand waarvan goed kan worden bepaald hoe zelfredzaam een 
persoon op een bepaald moment is. Dit instrument is opgenomen in bijlage 3 van het 
Wmo-beleidsplan. Het gebruik hiervan kan weliswaar bij verschillende personen leiden 
tot verschillende uitkomsten, maar er is absoluut geen sprake van willekeur in de 
beoordeling. Het gaat in het gesprek verder om de eigen mogelijkheden, de 
mogelijkheden van de omgeving en de mogelijkheden van algemene voorzieningen. 
Eventueel kan er een medisch advies opgevraagd worden na toestemming van de 
aanvrager. 
 
Ad 2. Samen met de aanbieders en Bar-dichtbij vindt een uitwerking plaats van de 
algemene voorziening. Bar-dichtbij is het onafhankelijke platform, waar vraag en 
aanbod bij elkaar komt. Naast de uitvoering van het maatwerk, wordt hier ook de 
algemene voorziening gepositioneerd.  Deze voorbereiding vindt plaats voor de drie 
gemeenten. Inzet is een aanbod van goede en betaalbare  dienstverlening voor de 
burger. “Goed” door het borgen van een aantal kwaliteitsstandaarden, getoetst door 
Bar-dichtbij. “Betaalbaar” door het hanteren van een marktconforme prijs. Binnen de 
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algemene voorziening kennen we twee klantgroepen: inwoners die de hulp zelf betalen 
en inwoners die een hulp krijgen vergoed door het minimabeleid. 
 
Het stuk waarnaar verwezen wordt is in ambtelijke voorbereiding en heeft nog geen 
status. Ons is niet bekend dat dit stuk op de website van Ridderkerk staat. Bij de 
vaststelling zal ook de vertaling voor Albrandswaard plaatsvinden. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


