
Geacht college en geachte raadsleden,

Ik ben Andre Frijters en misschien heeft u mij herkend als de man die zijn 
verhaal in de Gelderlander heeft gedaan, over wat er naar mijn mening is 
misgegaan met de herindicatie voor de huishoudelijke hulp.

Echter, ik wil het niet over mijn persoon hebben, omdat mijn zaak onder 
de hamer van de bezwaarcommissie ligt en ik het niet chique vindt om 
hierover te praten!

Naar aanleiding van mijn krantenartikel ben ik overal waar ik kom 
aangesproken door bewoners van de gemeente die ook een 
herindicatiegesprek hebben gehad. Vele bewoners van aanleunwoningen 
in Schuilenburg en andere mensenuit de gemeente Oude IJsselstreek, 
hebben mij gevraagd hun zorgen richting u te verwoorden.

In maart, april en mei van dit jaar hebben vele herindicatiegesprekken 
plaatsgevonden in het kader van de huishoudelijke hulp. In een algemene 
brief van uw gemeente aan alle cliënten, is op 24 februari aangekondigd 
dat Treve Advies de herindicatie zou uitvoeren en is toegezegddat wij als 
cliënten een gespreksverslag zouden ontvangen. Wij hebben echter nooit 
een gespreksverslag gekregen! Wij zien dit als een bestuurlijke belofte van 
de gemeente.

Kan het college ervoor zorgen dat wij nu eindelijk eens een keer 
dat verslag zouden mogen ontvangen?

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik een aantal goede 
juristen/advocaten in mijn netwerk heb. Zij zijn unaniem van oordeel dat 
de gemeente er na aankondiging van een herindicatie, maximaal6 weken 
over mag doen om het onderzoek uit te voeren. Als bestuursorgaan, heeft 
de gemeente vervolgens maximaal twee weken om een beschikking te 
slaan. Als de beschikking niet binnen deze termijn kan worden gegeven, 
moet de gemeente dit mededelen aan de burger. De gemeente moet 
daarbij een zo kort mogelijke termijn noemen waarbinnen de beschikking 
wel kan worden gegeven. 

Waarom schrijft de gemeente: wij verontschuldigen ons voor het 
feit dat u deze beschikking nog niet heeft ontvangen en op korte 
termijn ook niet zult ontvangen.

Waarom houdt uw gemeente zich niet aan de wet?

De vele tientallen mensen die ik heb gesproken, hebben nimmer een 
beschikking ontvangen. De consequentie hiervan is dat de gehele 
herindicatie niet meer geldig is. Sterker nog: al onze situaties moeten 
opnieuw onderzocht worden!Heeft u enig idee hoeveel stress dit bij ons 
oproept? Ik heb begrepen dat onder u een aantal juristen aanwezig zijn. Ik 
ga er vanuit dat u dit vanuit uw parate kennis kunt bevestigen.



In het krantenbericht van 23 juni jl heeft de directeur van adviesbureau 
Treve, Karin Samplonius,het volgende verklaard:

“We herkennen ons niet in de negatieve verhalen. Wij komen bij 
mensen over de vloer, die bij voorbaat de hakken in het zand 
hebben gezet.”

De directeur vergist zich. Ze had moeten zeggen: Wij als Treve hebben 
direct onze hakken in het zand gezet, want we hebben de opdracht van de 
gemeente gekregen om conform de “kantelingsgedachte” bij voorbaat aan 
cliëntenmede te delen dat wij maximaal 2.5 uur mogen indiceren. 
Natuurlijk met actieve promotie voor alfahulpen zoals in het contract 
tussen Treve en de gemeente staat vermeld……

De medewerkers van Treve zijn gemiddeld nog geen twintig minuten bij 
ons binnen geweest. Het is onmogelijk om in die korte tijd onze, veelal 
complexe, situaties in kaart te brengen. Cliënten die vanwege lichamelijke 
beperkingen niet voor niets huishoudelijke hulp hebben aangevraagd, 
worden door de directeur van Treve weggezet als ‘’een categorie die 
kennelijk moeilijk doet’’. 

Wil het college afstand nemen van deze uitspraken en hiervoor 
haar excuses aanbieden?

Mijn inspreektijd is te kort om te vertellen hoe dramatisch slecht de 
herindicatie gesprekken zijn verlopen. Het eerste positieve verhaal moet ik 
nog van iemand horen….

Ik verzoek het college en de raad om de moed op te brengen om 
een onafhankelijke commissie in te stellen of een raadsenquête te 
houden: om te evalueren wat er is misgegaan in aanloop naar, 
tijdens en na afloop van de herindicatiegesprekken.

Indien u mocht besluiten dit voorstel af te wijzen, dan zal ik er op eigen 
titel voor zorgen dat de vragenlijst zoals u die hier ziet, wordt uitgezet bij 
alle mensen die een herindicatie hebben gehad. Ik zal de ingevulde 
vragenlijst zelf bij deze mensen ophalen en bij uw college laten bezorgen. 

Neemt u van mij aan: wij voelen ons zeer diep gekwetst! Ik heb in 
de 30 jaar dat ik nu in de achterhoek verblijf de Achterhoekers 
leren  kennen als  zijnde zeer gezagsgetrouw, maar dit gaat echt  
te ver. Liever hadden we niet met de vuist op tafel geslagen. Maar 
de stress die deze herindicatie teweeg heeft gebracht en de 
volgende ronde die er kennelijk nog aan staat te komen, komt 
onze gezondheid niet ten goede!

Voorbeeld dame van 90+ .Deze kreeg te horen dat ze toch maar 
alvast er van uit moest gaan dat haar hulp uren naar beneden 
zouden gaan. Hier op is zij zelf het e.e.a. gaan proberen met het 
resultaat binnen een paardagen gevallen en opgenomen in 



Antonia en komt niet meer terug in haar eigen woning waar ze zo 
gelukkig was. Het zou je moeder maar zijn.

Tot slot , u kan ons moeilijk wijsmaken  dat u zich niet realiseert 
wat u met u optreden van de laatste maanden bij ons, 
hulpvragende, hebt aangericht. U moet toch kunnen bedenken 
wat het met mensen doet die jaren zelfstandig hebben geleefd en 
dan op een dag ineens om hulp moeten vragen . En als dat dan al 
niet ernstig genoeg is nog eens geconfronteerd worden met 
beslissers die hun hulp vraag niet serieus nemen want zo komt 
het over.

Wanneer u zich dit echt niet realiseert sorry maar doe dan een 
goede daad en lever vanavond nog uw portefeuille in en trek u 
terug als raadslid/volksvertegenwoordiger  want dan hoort u daar 
echt niet thuis.  


