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Aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goirle 
 

Betreft: Schriftelijke vragen op basis van het Reglement van Orde (art. 40), 
betreffende de BURAP 2020: hulp in huishouden 
  

Datum: 20 oktober 2020 

 
Geacht college, 
 
De VVD-fractie verzoekt u schriftelijk antwoord te geven op onderstaande vragen. 
 
BURAP 2020  
 
Pag 13 Wmo – hulp in huishouden 6671002 – 4341004  
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. 
 

2. Wat zij de kosten als men gebruikmaakt van niveau 2 en wat als men gebruikmaakt 
 van niveau 3? 

 
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?  
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4. Wat is anders volgens het college de oorzaak van de toename in vraag naar deze 
ondersteuning? 
 

 
In afwachting van uw reactie, 
 
Namens fractie VVD Goirle 
Trix Vissers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


