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Amendement:
Goed voorbereid naar een gebiedsgerichte 
ondersteuning huishouden

Corsanummer: NUMMER

De raad van de gemeente Enschede, besprekende het raadsvoorstel:

Toekomst ondersteuning huishouden

Stellen het volgende amendement voor:

Het college opdracht te geven de huishoudelijke ondersteuning als gebiedsgerichte 
maatwerkvoorziening te verkennen in consultatie met aanbieders en de raad per brief vóór 1 januari 
2022 op de hoogte te brengen van de opbrengsten van deze verkenning.
Tot de opbrengsten van de verkenning horen in elk geval de volgende aandachtspunten: 

- De consequenties voor de regionale samenwerking, de verhouding tot regionale 
samenwerkingspartners en de gezamenlijke inkoop;

- De randvoorwaarden waaronder een gebiedsgerichte maatwerkvoorziening succesvol is, 
waaronder ook de randvoorwaarden waar de gemeente zelf verantwoordelijk voor is, zoals de 
administratieve lastendruk voor aanbieders;

- Een inventarisatie van andere voorzieningen binnen het sociaal domein die mogelijk in de 
toekomst aan kunnen sluiten bij de gebiedsgerichte aanpak van ondersteuning huishouden.

- Een verkenning van de punten waar weerstand in de stad te verwachten valt en de 
mogelijkheden om deze te voorkomen, zoals de mogelijkheden voor het behouden van de 
eigen hulp en keuzevrijheid voor de cliënt.

- De mogelijkheden om meer preventief te werk te gaan.
- De leerpunten van andere gemeenten die al ervaring hebben opgedaan met een 

gebiedsgerichte maatwerkvoorziening ondersteuning huishouden  
- Een advies van de Bewoners Adviesraad Sociaal (BAS) / cliënten
- De optimale reikwijdte van de gebieden (stadsdelen, wijken)

Toelichting (gemotiveerd):

Om te komen tot een succesvolle gebiedsgerichte maatwerkvoorziening voor ondersteuning 
huishouden is meer inzicht nodig in de gebiedsgerichte werkwijze en de randvoorwaarden waaronder 
deze werkwijze het meest kansrijk is. Dit inzicht kan een weloverwogen besluit over de gebiedsgerichte 
aanpak mogelijk maken, zodat de invoering uiterlijk op 1 januari 2024 kan ingaan.

Besluit het raadsvoorstel als volgt te wijzigen:

Beslispunt 1 te wijzigen in “Het college opdracht te geven de huishoudelijke ondersteuning als 
gebiedsgerichte maatwerkvoorziening te verkennen in consultatie met aanbieders en de raad per brief 
vóór 1 januari 2022 op de hoogte te brengen van de mogelijkheden en knelpunten die naar voren 
komen uit deze verkenning. Tevens in deze brief een tijdsplanning te schetsen van de periode naar de 
invoering van de gebiedsgerichte maatwerkvoorziening op 1 januari 2024 en de momenten waarop de 
raad besluiten moet nemen om dit te realiseren.”

En gaat over tot de orde van de dag.

Naam & handtekening indiener:

Aldus vastgesteld in de vergadering van: DATUM




