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Memo technische vragen algemene voorziening hulp bij het huishouden 2016 

 
Aanleiding 
 
 De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in de Gemeenteraad van 

29 januari 2015 door J. Mesu 
  

 
Kernboodschap  
 
 Door de algemene raadscommissie zijn verschillende vragen gesteld over het 

raadsvoorstel betreffende de algemene voorziening hulp bij het huishouden. 
  
Toezegging:  
Wethouder Mesu heeft toegezegd de vragen, die tijdens de algemene raadscommissie op 8 
januari zijn gesteld, te beantwoorden. 
 
Bijlagen  
 De beantwoording van de vragen. Tevens zijn daarin vragen en antwoorden 

meegenomen die gepresenteerd zijn aan de raad in Castricum. 
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Tijdens de ARC op 8 januari is gebleken dat er veel vragen zijn over algemene voorziening 
hulp bij het huishouden. Toegezegd is dat wij een aantal vragen zullen beantwoorden. 
Aanvullend vindt u hieronder ook nog aanvullende vragen en antwoorden, zoals die zijn 
gecommuniceerd naar de raad van Castricum. Wij vertrouwen erop u hiermee helderheid te 
verschaffen.   
 
Vooraf: de kortingen op de huishoudelijke zorg vanwege het Rijk zijn aanzienlijk. Tot veertig 
procent van het huidige budget. Naar verwachting worden die kortingen nog verder 
doorgevoerd de komende jaren. Het college heeft ervoor gekozen desondanks de 
huishoudelijke hulp 1 (de schoonmaakondersteuning), maar dan in de vorm van een 
algemene voorziening vanaf 2016, aan te blijven bieden. Dat vraagt wel inspanningen om 
het zo goed, goedkoop en efficiënt mogelijk te doen. Met het voorgestelde systeem denkt het 
college de schoonmaakhulp voor de inwoners (behoudens onverwachte extra forse 
kortingen) te kunnen blijven bieden.  
 
Aanbesteding 
In het voorgestelde besluit huishoudelijke hulp wordt de huishoudelijke hulp, die mede door 
de gemeente wordt gefinancierd via de gebruikelijke aanbestedingsprocedures, aanbesteed. 
Vanwege betaalbaarheid en efficiency wordt er per wijk/kern aanbesteed. Dit zou kunnen 
betekenen dat mensen niet altijd hun eigen hulp kunnen behouden. 

 
Werkgelegenheid 
De Huishoudelijke Hulp Toelage, een subsidieregeling van het Rijk, is aan geen enkele 
aanbieder specifiek verbonden. Wel heeft het Rijk voor de toekenning van deze toelage 
voorwaarden gesteld. De belangrijkste voorwaarde is dat het een bijdrage moet leveren aan 
duurzame werkgelegenheid in de regio. Duurzame werkgelegenheid betekent volgens de 
regeling een baan in loondienst, met behoorlijke arbeidsvoorwaarden. Er mag daarom niet 
worden gewerkt met alfahulpen en zzp-ers. Uiteraard hebben klanten zelf een keuzevrijheid 
om dergelijke constructies toe te passen, maar de gemeente zal deze niet vergoeden. 
 
De berekening:  Er wordt uitgegaan van een uurtarief van € 18,50.  

 Voor iedereen is het derde halfuur gratis.  

 Daarnaast krijgt iedereen een korting van € 3,50 per uur van de gemeente (cliënt 
betaalt €15,- per uur).  

 Voor diegenen tot 120% van het sociaal minimum is er een extra korting van €10,- 
(cliënt betaalt €5,- per uur) . 

 Er wordt tot maximaal 2 uur vergoed vanuit de gemeente.  

Voorbeeld:  

Voor 2 uur hulp betaalt de cliënt €22,50: 1,5uur X €15,00. Dit omdat het derde halfuur gratis 
is en voor rekening van de gemeente komt.   
De gemeente betaalt €14,50:  
€3,50 per uur X 1,5 uur = €5,25  
Halfuur gratis: €18,50/2 = €9,25 
€5,25 + €9,25 = € 14,50.  
Dit bedrag wordt bij meer uren niet hoger omdat de gemeente maximaal 2 uur vergoedt.  
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Voorbeeld tot 120% van het Sociaal Minimum:  

Voor 2 uur hulp betaalt de cliënt met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum €7,50: 
1,5 X €5,00. Het derde halfuur is gratis en komt voor rekening van de gemeente.  
 
De gemeente betaalt €29,50: 
€13,50 per uur X 1,5 uur = €20,25 
Halfuur gratis: €18,50/2 = €9,25 
€20,25+€9,25 = € 29,50.  
Dit bedrag wordt bij meer uren niet hoger omdat de gemeente maximaal 2 uur vergoedt.  
 
Wat is de hoogte van de huishoudelijke hulp toelage voor de gemeente Bergen? 
Bij toekenning in ieder geval €142.849. Dit kan eventueel iets meer worden als niet alle 
gemeenten aanspraak maken op de toelage. De aanvraag van de BUCH gemeenten is nog 
niet toegekend, maar wij verwachten die elk moment. Voor september 2015 wordt er een 
aanvraag HHT gedaan voor 2016. 
 
Een schoon en leefbaar huis, wat is het en hoe controleer je dat? 
Schoon en leefbaar zijn termen uit de huidige Wmo. De nieuwe Wmo gaat uit van een 
gestructureerd huishouden, waarmee een maatwerkvoorziening wordt bedoeld om het 
huishouden te structureren. Dat gebeurt via de Wmo functie Hulp bij het huishouden 2. Die 
wordt niet gewijzigd en blijft onder dezelfde voorwaarden aangeboden worden. 
Enkelvoudige schoonmaakondersteuning is daarmee geen wettelijke taak meer. Omdat wij 
als gemeente deze vorm van schoonmaakondersteuning niet weg willen halen, kiezen we 
voor de vormgeving in een algemene voorziening. Op die manier blijft 
schoonmaakondersteuning met als resultaat een schoon en leefbaar huis toch beschikbaar. 
Binnen de huidige Wmo zijn al criteria bekend waaraan de aanbieder moet voldoen om te 
komen tot het resultaat, dat zal straks niet anders zijn. Monitoring zal plaatsvinden volgens 
de wettelijke verplichtingen van kwalteit en toezicht, zoals geformuleerd in de verordening 
Maatschappelijke Ondersteuning 2015. 
 

Hoe komen cliënten bij de algemene voorziening terecht? 
Onder de huidige cliënten die HH1 ontvangen zal in 2015 heronderzoek plaatsvinden. Uit dit 
heronderzoek zal blijken of de cliënt alleen hulp nodig heeft bij het schoonmaken en geen 
regieproblemen heeft. Is dat het geval dan kan de cliënt per 1 januari 2016 gebruikmaken 
van de algemene voorziening. Is dat niet het geval, omdat de cliënt te kwetsbaar is en geen 
regie (meer) heeft, dan is de maatwerkvoorziening (HH2) mogelijk een betere oplossing en 
krijgt de cliënt een indicatie voor deze maatwerkvoorziening. 
Cliënten die zich in 2016 melden voor schoonmaakondersteuning doen dat rechtstreeks bij 
de aanbieder. De aanbieder past een lichte toets toe op zelfredzaamheid. De aanbieder 
toetst hierbij wat de cliënt en/of zijn netwerk het zelf nog kan en wat niet. De gemeente levert 
hier concrete handvatten voor en maakt afspraken met de aanbieder hierover. 
 
Waarom doet de gemeente de toets niet zelf? 
Op grond van artikel 1.1.1 van de Wmo is een algemene voorziening een voorziening die 
zonder indicatie beschikbaar is. Aangezien de gemeente alleen schoonmaakondersteuning 
vergoedt voor mensen die dit nodig hebben ter ondersteuning van zelfredzaamheid en 
participatie, is wel een lichte toets nodig. Dit kan de aanbieder prima zelf, de gemeente biedt 
hiervoor de (ook financiële) kaders en daarop vindt regelmatig monitoring plaats volgens 
afspraken met betrekking tot kwaliteit en toezicht. U kunt dit zien als vergelijkbaar met 
subsidie-afspraken die wij met instellingen maken voor het bedienen van bepaalde 
doelgroepen. Doet de gemeente de toets zelf, dan zijn de uitvoeringskosten veel hoger 
omdat clienten dan een langere aanvraagprocedure moeten doorlopen. 
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Waarop is de verwachting gebaseerd dat er meerderen naar HH2 zullen gaan? 
Binnen de huidige groep cliënten die Huishoudelijke Hulp 1 ontvangen zitten cliënten die te 
kwetsbaar zijn om naar een algemene voorziening te laten gaan. Je wilt zoveel mogelijk zicht 
houden op deze groep zodat er geen grotere problematiek ontstaat. Uit gesprekken en 
overleg met de uitvoering, onze consulenten, is een beredeneerde inschatting gemaakt van 
de grootte van deze groep.  
 
Hoe zit het met budgetten als in 2015 en 2016 meer gebruik wordt gemaakt van HH2 en 
de algemene voorziening? 
In de berekening is rekening gehouden met meer gebruik van huishoudelijke hulp 2. Dit is 
ruim ingeschat. Op de langere termijn kan ook de vraag naar de algemene voorziening 
schoonmaakondersteuning groeien omdat mensen langer thuis blijven wonen. Hier is op dit 
moment nog geen reële inschatting van te maken. Ook van toekomstige kortingen vanuit het 
Rijk is, op dit moment, nog geen reële inschatting te maken. Als daar zicht op komt komen 
we terug bij u. 
 
Hoe vinden de herindicaties plaats? 
Herindicaties zullen in 2015 plaatsvinden door onze Wmo-consulenten. Zij zullen een 
gedegen onderzoek doen of de algemene voorziening of juist HH2 geschikt is voor clienten. 
 
Is het mogelijk de dienstencheques vrij te besteden bij meerdere aanbieders? 
Theoretisch zou dit kunnen maar vanwege de uitvoeringskosten voor de aanbieders is daar 
niet voor gekozen, Er wordt gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak van 1 aanbieder per 
wijk. Meerdere aanbieders per wijk of aanbieders laten werken in alle wijken leidt tot hogere 
kosten. 
 
Wat wordt bedoeld met een dienstencheque?  

Iedere inwoner die huishoudelijke hulp ontvangt krijgt een korting op het tarief van de 

algemene voorziening. Die korting is voor iedereen €3,50 per uur, en voor diegenen tot 
120% van het sociaal minimum een tientje extra; €13,50 per uur. De tegemoetkoming wordt 

gegeven tot een maximum van 2 uur. Klanten kunnen meer afnemen, maar betalen dan het 

volledige tarief (uitgegaan wordt van €18,50). 
 

Elk derde half uur wordt vergoed door de gemeente. Dus 3 uur hulp per week zou op 1 

uur vergoeding uitkomen. Is dit juist? 

Nee, de gemeente vergoedt maximaal 2 uur. 

 

Krijgt een zorgaanbieder een zak geld en moet hier zelf mee uit zien te komen of wordt 

er per gewerkt uur vergoed door de gemeente?  

De zorgaanbieder krijgt €3,50 per uur (of €13,50 bij 120% tot sociaal minimum) van de 

gemeente tot een maximum van 2 uur per klant. Het overige draagt de klant bij. Uitzondering 

hierop is het derde halfuur wat volledig voor de rekening van de gemeente komt.  

 

Bij de scenario's ontbreekt nr 2 en het voorgestelde scenario heeft geen nummer.  

De cijfers verwijzen naar de scenario’s in het discussiedocument zoals in augustus 
gepresenteerd aan de raad. Hierin zijn 4 scenario’s gepresenteerd. Scenario 2 is het 
voorgestelde scenario (algemene voorziening), de overige scenario’s werden voor de 
volledigheid ook opgenomen 
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Waarom is een PGB niet mogelijk binnen een algemene voorziening? 

Dat is wettelijk niet mogelijk bij een algemene voorziening. Een algemene voorziening kun je 

zelf regelen; PGB’s zijn alleen van toepassing bij een maatwerkvoorziening.  

 

Bij de toekenning van een algemene voorziening krijg ik geen beschikking. Is het toch 

mogelijk om in Bezwaar en Beroep te gaan? 

Als de burger van mening is dat de algemene voorziening niet voldoet en vindt dat een 

maatwerkvoorziening een oplossing moet bieden kan de burger een melding of aanvraag 

doen bij het sociaal team. Op een aanvraag wordt altijd beschikt. Op de beschikking is 

bezwaar en beroep van toepassing. 

 
Het huidige uurtarief voor HH1 is € 21,00. In het voorstel wordt gesproken over een 

uurtarief van € 18,50. Is dit uurtarief wel marktconform? 

Het tarief van 18,50 per uur is te beschouwen als een minimumtarief. Na de aanbesteding 

komen we tot een definitief bedrag. Bij het vaststellen van de kostprijzen moet de gemeente 

ervan uitgaan dat de aanbieder personeel inzet conform de geldende cao. De wet beoogt 

hiermee dat aanbieders niet kunnen inschrijven onder de reële kostprijs en dat aanbieders 

voornamelijk op kwaliteit in plaats van prijs gaan concurreren. 

 

Hoe zit het met de financiële toekomstbestendigheid, waarover wordt gesproken in dit 

voorstel? Behalen we de bezuinigingen al niet door het uurtarief te verlagen van € 21 
naar € 18,50? 

Het voorgestelde scenario is het meest toekomstbestendig in die zin dat toekomstige 
kortingen bij de keuze voor dit scenario het beste op te vangen zijn:  De HHT is (vooralsnog) een tijdelijke regeling. Daarom is uitgegaan van de taakstellende 

bezuiniging van € 300.000. De HHT zien wij als iets extra’s, waarmee we in 2015 iets 
kunnen doen voor degenen die mogelijk hun hulp opzeggen als gevolg van het wegvallen 
van de Wtcg bijdrage. In 2016 kunnen we met de HHT werkgelegenheid van thuishulpen 
behouden.  Er zijn meer stuurmogelijkheden dan bij de andere scenario’s: De tariefbijdrage kan 
worden verhoogd of zelfs kostendekkend worden gemaakt. Ook zou het gratis 3e halfuur 
indien nodig kunnen worden afgeschaft.  

 

Waarom geen keuzevrijheid per huishouden maar 1 aanbieder per wijk/kern? 

 Met 1 aanbieder per wijk kan er efficiënter gewerkt worden, wijkdiensten kunnen 

bijvoorbeeld opgezet worden door de aanbieder. Daarnaast kan de hulp letterlijk ‘per 
straat’ werken en zijn er geen reistijden. Daarom dus ook tegen een lager uurtarief. De 
keuze voor meerdere aanbieders zal dan ook een hoger uurtarief betekenen; een kleiner 

gedeelte van de koek leidt tot een hogere prijs. 

 Meerdere aanbieders zal voor de gemeente leiden tot meerdere gesprekken en controle 

(administratie) van meerdere aanbieders waardoor ook de gemeentelijke 

uitvoeringskosten hoger zijn.  

 Een gebiedsgerichte aanpak kan alleen met 1 aanbieder; we geven 1 bedrag per klant 

waarvoor het resultaat gehaald moet worden, bij meerdere aanbieders bestaat het 

gevaar dat alleen de ‘lucratieve’ klanten bediend worden en de overige worden 

doorgeschoven naar een andere aanbieder. 
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 Overigens blijft voor de meest kwetsbaren (HH2) wel keuzevrijheid bestaan, omdat voor 

hen de maatwerkvoorziening blijft.  

 

Waarom wordt  gekozen voor een bijdrage vanuit de gemeente tot een maximum van 

twee uur? 

Uit verkennende gesprekken met aanbieders is landelijk gebleken dat gemiddeld 1,5 uur 

huishoudelijke hulp per huishouden genoeg zou zijn. Als gemeente geven we een ½ uur 

meer dan dat. De klant kan er wel voor kiezen om meer hulp af te nemen en betaalt daarvoor 

het volledige tarief (€18,50 i.p.v. €15 euro per uur). 
 

Waarom  is het 3e half uur gratis? 

Als gemeente willen wij verantwoordelijkheid blijven nemen. Op die manier blijft het ook 

betaalbaar.  

 

Hoe compenseren we de minima? 

Diegenen die het zelf niet kunnen betalen, kunnen een extra bijdrage krijgen van 10 euro per 

uur. Zij betalen dan 5 euro i.p.v. 15 euro per uur. Hiervoor geldt de 120% bijstandsnorm. 

Mocht ook dit niet afdoende zijn dan is compensatie vanuit de bijzondere bijstand mogelijk.  

 

Waarom deze Algemene Voorziening?; 

 Schoonmaakondersteuning blijft beschikbaar, ondanks een ‘andere’ wettelijke taak. 
 Voor de meest kwetsbaren (HH2) blijft maatwerk beschikbaar. 

 Ook toegankelijk voor diegenen met een laag inkomen. 

 Snel inzetbaar (kortere aanvraagprocedure). 

 Inzet van de HHT is goed mogelijk. 

 Besparing op de uitvoeringskosten  minder indicatiestelling 

 De besparing van 3 ton voor 2016 wordt met dit model behaald.  

 Toekomstbestendig model; verdere kortingen zijn op te vangen.  
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