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Naar aanleiding van de burap ontvingen wij op 20 oktober vragen van Trix Vissers van de VVD over 
ondersteuning in het huishouden. 
 
Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
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Huishoudelijke verzorging – ondersteuning in het huishouden  

 
Er is een verschil waar te nemen tussen de situatie van het oude en het nieuwe contract. Er is 
sprake van een verschuiving van intensiteit 2 naar intensiteit 3 en daarmee ook een toename van 
de kosten. 

 
Vragen 
1. Is onderstaande uitleg van niveau 2 en 3 ook van toepassing op de gemeente Goirle? 
Zo niet, wat wordt er in onze gemeente dan onder verstaan? 

 

-Huishoudelijke hulp niveau 2 

Met een huishoudelijke hulp niveau 2 bepaalt de hulp samen met u wat er moet gebeuren in het 
huishouden. De huishoudelijke hulp neemt de huishoudelijke taken over die u zelf niet meer kunt 
uitvoeren en geeft daarnaast voorlichting en advies over het huishouden. Tevens ondersteunt de 
hulp u in de taken die u nog gedeeltelijk zelf kunt doen en biedt zo nodig een luisterend oor.  
-Huishoudelijke hulp niveau 3 

Met een huishoudelijke hulp niveau 3 biedt de hulp u ook eenvoudige psychosociale ondersteuning. 
U zoekt samen met de hulp naar de juiste structuur binnen het gezin of uw woonsituatie. Blijvende 
oplossingen zijn daarbij het uitgangspunt. En als het nodig is, informeert en adviseert uw 
huishoudelijke hulp uw andere hulpverleners over de voortgang en vervolgoplossingen. 

Nee, deze uitleg is niet van toepassing op de gemeente Goirle. De door u aangegeven uitleg over de 
verschillende niveaus van huishoudelijke hulp gaat over een verschil in de aard van de geleverde 
hulp. 
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Sinds 2019 is huishoudelijke hulp aanbesteed als onderdeel van de regionale aanbesteding wmo 
begeleiding. Hulp bij het huishouden valt sindsdien binnen het resultaatgebied “De woning is schoon 
en leefbaar”. Dit resultaatgebied bestaat uit één niveau (het gaat niet meer om de aard van de hulp, 
maar om het eindresultaat). De verschuiving van intensiteiten binnen dit resultaatgebied hebben 
alleen betrekking op de bekostigingssystematiek. Het gaat hierbij enkel om de financiële berekening 
wat per 4 weken nodig is om dit resultaat te bereiken. 

2. Wat zijn de kosten als men gebruikmaakt van niveau 2 en wat als men gebruikmaakt van niveau 
3? 
Zoals in het antwoord op vraag 1 is aangegeven, is geen sprake van niveaus, maar van intensiteiten. 
De kostprijs die wij betalen aan de aanbieder voor intensiteit 2 bedraagt € 172,91 per  
4 weken en voor intensiteit 3 € 253,60 per 4 weken.  

Voor onze inwoners die gebruik maken van deze voorziening heeft het geen financiële 
consequenties. Zij betalen immers alleen het wettelijk vastgestelde abonnementstarief. 

3. Is het college van mening dat, als de nieuwe contracten de oorzaak zijn van de verschuiving, 
psychosociale ondersteuning in veel gevallen helemaal niet nodig is, maar nu wordt gegeven omdat 
het wordt aangeboden?  
Nee, de genoemde verschuiving is niet toe te schrijven aan een aanbodgerichte indicatiestelling 
maar heeft alleen betrekking op een gewijzigde opbouw van de bekostigingssystematiek.  

4. Wat is anders volgens het college de oorzaak van de toename in vraag naar deze ondersteuning? 
Zie hiervoor het antwoord op vraag 3. 
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