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Delden, 28 mei 2015,
Geacht college,
Naar aanleiding van de brief van 22 mei 2015 met als kenmerk 11072/75250 betreffende beëindiging
voorziening HO deel ik u het volgende mede.
Het is voor mij niet langer mogelijk om gebruik te maken van de voorziening HO in verband met de
kosten die aan mij in rekening worden gebracht. Het betreft per periode een rekening van 165 euro
voor 7 uur hulp, wat neerkomt op een bedrag van 23,57 euro per uur. Na telefonisch overleg met het
CAK werd mij verteld dat de Gemeente mij voor dit hoge bedrag had aangeslagen. Zij konden niets
doen en raadden mij aan om in de krant te kijken voor een hulp in de huishouding, dat zou stukken
goedkoper zijn.
Daarna heb ik de Gemeente gebeld om uitleg. Zij vertelden mij dat het CAK de bedragen vaststelt en
dat de Gemeente hierin geen zeggenschap heeft. Ook zij raadden mij aan om een hulp uit de krant te
zoeken, wat veel goedkoper is.
Ik kan mij niet voorstellen dat dit de bedoeling is. Er zouden al veel meer opzeggingen zijn, omdat
mensen dit niet meer kunnen betalen. Op deze wijze valt er voor de Gemeente natuurlijk veel te
bezuinigen.
Het lijkt erop dat ik het brutoloon van de hulp moet betalen, terwijl zij slechts 8 euro krijgt
uitbetaald!
Graag verneem ik van u of u van plan bent hier nog iets aan te veranderen. Indien de eigen bijdrage
weer tot normale proporties wordt teruggebracht hoop ik weer gebruik te mogen maken van deze
voorziening.
Een afschrift van deze brief zal ik ook aan de Raad richten.
Hoogachtend,
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Mw. MI Loonen-van Leijenhorst
Tijenesch 4
7491 GS Delden
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Aan de Raad van de gemeente Hof van Twente
Postbus 54
7470 AB Goor

Geachte Raad,
Ingesloten treft u de brief aan die ik heb verzonden aan de burgemeester en wethouders.
Ik hoop dat u kennis neemt van de inhoud van de brief en er de nodige vragen over zult stellen.
Het kan toch niet zo zijn dat de kosten zo hoog worden gemaakt dat mensen geen eigen bijdrage
meer kunnen betalen en op zoek moeten gaan naar een hulp die wel betaalbaar is. De gevolgen zijn
niet te overzien, o.a. nog meer werkloosheid in de thuiszorgorganisaties. Dit kan toch niet de
bedoeling zijn?
Hopend op een reactie uwerzijds.

Hoogachtend,

Mw. M.J. Loonen-van Leijenhorst
Tijenesch 4
7491 GS Delden
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