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In juli, september en december 2014 bent u door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Ferwerderadiel schriftelijk geïnformeerd over de wijziging Huishoudelijke Hulp 1 (schoonmaken). 
Daarnaast bent u geïnformeerd via gesprekken met de consulenten en via de gemeentepagina in Sawn 
Stjerren Nijs en de gemeentelijke website over de wijziging. 

Deze wijziging houdt 1n dat de gemeente Ferwerueradiei per 1 januari 2015 geen Hui!:>houde:lijke Hulp i 
meer voor u gaat regelen (behalve slechts in enkele uitzonderlijke situaties waarin na onderzoek is gebleken 
dat de persoonlijke situatie van een cliënt dit niet toeliet). Voor veel mensen is dit een erg ingrijpende maat
regel en wij realiseren ons dat dit ook voor u een vervelende maatregel kan zijn. Toch heeft de gemeente 
Ferwerderadiel gemeend deze ingrijpende maatregel te moeten nemen. Gemeenten krijgen van de Rijks
overheid veel minder geld voor Huishoudelijke Hulp om de complexere zorg toegankelijk, goed en betaal
baar te houden. Om voor alle inwoners goede zorg te kunnen garanderen is de keuze gemaakt om niet 
langer tot een vergoeding te komen voor lichtere vormen van zorg . Ook gaat de nieuwe Wet maatschappe
lijke ondersteuning (Wmo 2015) ervan uit dat burgers meer zelf kunnen regelen zoals het schoonmaken 
van de woning. 

Met deze brief nemen wij een definitief besluit over uw indicatie Huishoudelijke Hulp 1. 

Persoonlijke situatie 
In de afgelopen 6 maanden hebben de consulenten namens de gemeente Ferwerderadiel met alle cliënten 
in de gemeente persoonlijk gesproken om te kijken naar de persoonlijke situatie en de individuele onder
steuningsbehoefte. In veel gevallen werd tijdens een gesprek met de consulent aangegeven dat er zelf een 
oplossing voor het schoonmaken van de woning was gevonden. In andere gevallen is er gekeken naar 
ondersteuning op maat of kon er een beroep worden gedaan op de vangnetregeling (bijzondere bijstand). 
In alle gevallen is door de consulenten rekening gehouden met de individuele situatie van u als cliënt. 
Helaas is het vanwege het gewijzigde beleid niet altijd mogelijk geweest om helemaal tegemoet te komen 
aan de wens van u als cliënt. 
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Besluit 
Zoals aan u in deze brief werd aangegeven bent u de afgelopen 6 maanden meermaals geïnformeerd over 
de wijzigingen Huishoudelijke Hulp 1 en heeft u persoonl ijk (of iemand in uw naaste omgeving) met een 
consulent namens de gemeente Ferwerderadiel gesproken over uw individuele ondersteuningsbehoefte. 
Met deze brief beëindigen wij uw indicatie Huishoudelijke Hulp 1 met ingang van 1 januari 2015. Vanwege 
het feit dat de gemeente Ferwerderadiel inmiddels alle individuele onderzoeken heeft afgerond en er is 
gekozen voor een ruime voorbereidingstijd (6 maanden) gaat de maatregel op 1 januari 2015 in. 

U heeft dit besluit ontvangen van de Sociale Dienst van de gemeente Dantumadiel. Vanaf 1 januari 2015 
is de Sociale Dienst in Damwäld namelijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo voor de ge
meente Ferwerderadiel. 

Vragen? 
-t 

Mocht u vragen hebben over deze brief dan kunt u net zoals de afgelopen 6 maanden contact opnemen 
met de gemeente Ferwerderadiel via 0518-418 888. Indien u vragen heeft over schoonmaakhulp die aan 
u geleverd wordt of geleverd gaat worden kunt u het beste contact opnemen met de thuiszorginstelling of 
particuliere hulp waar u gebruik van gaat maken. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel, namens hen 
de manager van de productgroep Wolwêzen, 

Mw. L. A. Venekamp 

DATUM VAN VERZENDING 

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzen
ding ervan een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethou
ders van de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG te Damwäld. Het bezwaarschrift moet worden 
ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een om
schrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. 
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