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NB: Alle contactgegevens van degene die hebben gereageerd zijn zoals toegezegd niet gedeeld met derden. 
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“Mijn man heeft dit voorjaar een zware beroerte gehad. Hij is enigszins verlamd en gebonden aan zijn rolstoel 
en kan nauwelijks spreken en heeft bijna  overal hulp bij nodig. Hij ondersteunde mij, ik heb de indicatie. Het is 
een sterk veranderde situatie. Dit heeft de medewerker van de gemeente kunnen zien, nadat ik het 
aangegeven had. Maar wat schetst mijn verbazing: ik word met 1½ uur per week gekort. Dit is een halvering. U 
kunt zich niet voorstellen, na alle ellende die ik de afgelopen maanden heb meegemaakt, hoe ik mij in de steek 
gelaten voel door de gemeente.” 
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“Sinds 8 jaar ontvangt mijn moeder wekelijks huishoudelijke ondersteuning (hierna: HO). Ten gevolge van een 
val heeft moeder haar linker heup en linker pols gebroken. Het resultaat is dat ze uitermate moeilijk loopt en 
de beweeglijkheid van haar linker hand sterk is verminderd. Lopen gaat zeer moeizaam.” 
 
(..) “Tijdens het gesprek met de consulent is door ons aangegeven dat de fysieke en mentale gesteldheid van 
moeder verder achteruit is gegaan. Dit konden we medisch en via de thuishulp aantonen. We hadden eerder 
meer dan minder hulpuren nodig. In het gesprek merkt de consulent op dat “Gelet op de afnemende fysieke 
en mentale gesteldheid is uitbreiding van huishoudelijke ondersteuning gewenst.” Na maanden ontvangen we 
het besluit: WAT? Het is wekelijks nog minder geworden.” 
 
“Onderstaand een urenoverzicht aan eerder verstrekte HO door de jaren heen.”  
Periode 2009 tot en met maart 2014: 3 uur 30 minuten 
Periode rest 2014: 3 uur 
Periode 2015 tot en met 2018: 2 uur 45 minuten 
Periode vanaf 2018: 2 uur 16 minuten 
“Volgens ons is het gewoon een ordinaire bezuiniging. Als dat zo is zeg dat dan en stop met dit hele circus. 
Bespaart veel ambtelijke inzet, geld en ons veel ergernis.”

“Ik ben mantelzorger voor mijn echtgenoot die onlangs een zware darmoperatie heeft ondergaan. Heeft nu 
een stoma. Daarnaast zijn toenemende COPD klachten en dat gaat ten koste van de mobiliteit. Het ligt in mijn 
aard om zoveel mogelijk zelfstandig alles te verzorgen, maar in het afgelopen jaar kan ik merken dat het 
eigenlijk teveel voor mij wordt. De zorg voor de stoma kost veel tijd en energie. In het gesprek met de 
gemeente werd dit ook bevestigd.  Zij gaf aan dat de gemeente wil bevorderen dat de ouderen zo lang 
mogelijk zelfstandig  blijven wonen. Dit willen wij zelf ook, maar dan hebben we wel voldoende ondersteuning 
nodig om dat ook daadwerkelijk te kunnen, maar dan moet ik wel een verhoging van het aantal hulpuren 
hebben De medewerker van de gemeente gaf aan hiervoor begrip te hebben en zag de noodzaak hiervan in.”  
 
“Na dit positieve gesprek zagen we de beslissing met vertrouwen tegemoet. Onlangs kregen we de 
beschikking voor 2018: een enorme teleurstelling! We krijgen 35 minuten per week MINDER. 
Een voor ons volkomen onbegrijpelijke beslissing ... want hoe valt dit te rijmen met onze aanvraag en onze 
huidige afgenomen gezondheidssituatie, die steeds MEER zorg vraagt. We voelen ons belazerd.” 

“En dan ontvang je nota bene van de gemeente ook nog een bedankkaartje, omdat je mantelzorger bent.  U 
zult begrijpen hoe wrang dit voelt ... Maar als je zelf extra hulp nodig hebt dan 'helpt' de gemeente je door je 
uren te verminderen. “

“Volgens het artikel in dagblad Tubantia op 9 november zouden 68 mensen niet blij zijn met hun zorgindicatie 
n.a.v. het keukentafelgesprek. Ik weet zeker dat het er veel meer zijn. Dat komt doordat mensen op dat 
moment nog niet op de hoogte waren - kon ook niet - hoe het zou gaan met de dienstencheques. Op 28 
november kwam er een bericht waarin werd uitgelegd hoe dit op 24 november was geregeld voor de 
toekomst. De formulieren zijn  daarop aangeboden aan de cliënten. Toen men las dat maximaal 26 uren in 
2018 en daarna geen mogelijkheid meer was om bij te kopen, schrok men en sloeg de onzekerheid toe.”  
Verder zijn er cliënten die bezwaar hadden gemaakt bezocht door ambtenaren van de gemeente met de vraag 
hun bezwaar in te trekken. Waarom? Bij de ene cliënt hoeven bepaalde dingen niet zo vaak meer gedaan te 
worden, bij de ander snappen ze wel dat dingen toch wel echt wekelijks moeten. Men zegt dan dat de 
gegevens die genoteerd zijn bij het keukentafelgesprek niet goed uitgewerkt zijn en wordt mensen weer hoop 
gegeven dat men misschien toch nog wel extra tijd krijgt. Ik geloof er niks meer van.” 
 
Vergelijkende opmerking van ander persoon: “Ik hoorde trouwens dat sommigen die bezwaar gemaakt 
hebben benaderd zijn door de gemeente met het verzoek hun bezwaar in te trekken. Als dat waar blijkt te zijn 
is er wel iets heel erg mis met het WMO beleid.”
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“We hadden een indicatie met bijbehorende uren tot en met oktober 2018 voor 2 uur en 45 minuten. Dit is 
schriftelijk vastgelegd. Maar nu krijgen we een schrijven dat we minder uren krijgen namelijk 2 met ingang van 
februari 2018. In de handgeschreven bijlage staat dat het per 1 januari 2018 ingaat????” 
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