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Onderwerp: Huishoudelijke Hulp 2016 e.v. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. In te stemmen met het voorstel dat voor de eenvoudige hulp bij 

huishouden per 1-1-2016 een algemene voorziening wordt ingericht. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Het Rijk voert per 2015 een korting door op het bestaande budget Wmo voor de hulp bij 
huishouden. Dit kan omdat de nieuwe Wmo2015 uitgaat van ondersteuning voor een 
gestructureerd huishouden. En niet meer van het resultaat een schoon en leefbaar huis.  
Dit betekent dat de Hulp bij huishouden alleen gegeven moet worden aan inwoners die niet 
in staat zijn dit zelf te regelen of géén regie meer hebben op hun huishouden. De nieuwe 
Wmo maakt het daarnaast mogelijk de Hulp bij huishouden buiten de 
maatwerkvoorzieningen te plaatsen en als voorliggende of algemene voorziening aan te 
bieden. Het is mogelijk de hulp bij huishouden te transformeren.  
Voor de jaren 2015 en 2016 hebben de BUCH-gemeenten een aanvraag gedaan bij het Rijk 
voor de huishoudelijke hulp toeslag (HHT). Met deze toeslag wordt getracht zoveel mogelijk 
werkgelegenheid bij de zorgaanbieders te behouden, zodat de thuishulpen in dienst bij de 
zorgaanbieder kunnen blijven. 
 
De vier BUCH-gemeenten hebben voor 1 juli 2014 besloten de huidige contracten hulp bij 
huishouden met 1 jaar te verlengen. Dus voor het jaar 2015 gelden de huidige 
contractafspraken en is hulp bij huishouden een maatwerkvoorziening. Het jaar 2015 kan 
daarom slechts gebruikt worden als overgangsjaar voor de transformatie die op 1 januari 
2016 van kracht moet worden.  
 
Traject 
18 augustus jl. is er een aantal scenario’s voor de hulp bij huishouden gepresenteerd en 
bediscussieerd met de BUCH-raadsklankbordgroep. Er is een voorkeur uitgesproken voor de 
scenario’s waarbij de hulp bij huishouden als maatwerkvoorziening wordt aangeboden. Dit 
voornamelijk om zicht te houden op de cliënt en de signaleringsfunctie te waarborgen. 
 
Op basis hiervan is in een wethoudersoverleg BUCH opnieuw overlegd. In dit overleg bleek 
de voorkeur meer op de voorzieningen buiten de verordening (de algemene voorzieningen) 
te liggen. 
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De scenario’s zijn ook voorgelegd aan de Wmo-raden van de BUCH-gemeenten. Op dit 
moment zijn drie van de vier adviezen binnen. De Wmo-raden adviseren de algemene 
voorziening. 
 
Elk scenario heeft zijn voor- en nadelen, er is geen gouden ei. Er zijn geluiden dat de 
Rijksoverheid de komende jaren nog meer wil korten op het budget. Daarom is het belangrijk 
nu in te spelen op mogelijke verdere veranderingen en te kiezen voor een model dat zo 
toekomstbestendig mogelijk is.  
Door de ontwikkelingen met betrekking tot budget en de mogelijkheden in de nieuwe Wmo 
wordt hierbij toch een voorstel gedaan voor hulp bij het huishouden als algemene 
voorziening in combinatie met de dienstencheque. Hulp bij het huishouden als algemene 
voorziening is de meest toekomstbestendige keuze.  
 
2016: Eenvoudige Hulp bij huishouden als algemene voorziening (gecombineerd met 
de dienstencheque) (scenario 2) 
Wat houdt het in? 
Voor de cliënten die regieondersteuning in het huishouden nodig hebben (HH2) ontvangen 
blijft de situatie onveranderd. Aangezien zij geen regie hebben op hun huishouden blijft een 
maatwerkvoorziening voor hen noodzakelijk. Het gaat om een kwetsbare groep die we niet 
‘buiten de deur’ willen zetten. Voor cliënten die alleen schoonmaakondersteuning (HH1) 
ontvangen wordt de hulp bij het huishouden als algemene voorziening ingericht.  
 
Voor een algemene voorziening heeft de inwoner geen beschikking van de gemeente nodig. 
De inwoner meldt zich direct bij de gecontracteerde zorgaanbieder. De zorgaanbieder mag 
een lichte toets doen om de huishoudelijke hulp (HH) in te zetten. Bij de lichte toets wordt 
beoordeeld of de cliënt in staat is om het huishouden te doen en of de cliënt het probleem 
met het huishoudelijk werk zelf en/of met zijn netwerk kan oplossen. Is dat niet het geval, 
dan komt de cliënt in aanmerking voor de algemene voorziening hulp bij huishouden (HH).  
 
De hulp wordt per wijk aanbesteed bij één aanbieder om efficiency te bewerkstelligen. Door 
bij één zorgaanbieder per wijk aan te besteden wordt verwacht dat een uurtarief van € 18,50 
haalbaar is, ook omdat dit het huidige uurtarief is voor HH1 binnen de gemeente Uitgeest.  
 
Iedere gecontracteerde zorgaanbieder is verantwoordelijk voor haar eigen werkgebied (wijk) 
waardoor zij de mogelijkheid heeft de HH voor de inwoners zo goed en zo dichtbij mogelijk te 
organiseren. Het resultaat van de inzet van de diensten is dat het huis schoon en leefbaar is, 
het effect is dat mensen (langer) hun zelfstandigheid kunnen behouden.  
 
Als de schoonmaakondersteuning niet toereikend is, kan de inwoner met de 
verantwoordelijke zorgaanbieder hierover in gesprek gaan. Als zij er samen niet uitkomen, 
verwijst de zorgaanbieder de inwoner door naar de gemeente voor een gesprek. De Wmo-
consulent of medewerker van het sociaal team van de gemeente kan vervolgens beoordelen 
of de inwoner in aanmerking komt voor aanvullende ondersteuning in de vorm van een 
maatwerkvoorziening. 
 
Bij HH als algemene voorziening kan geen eigen bijdrage conform het Uitvoeringsbesluit 
2015 opgelegd worden, en betalen de inwoners dus geen eigen bijdrage aan het CAK. Wel 
kan een tariefbijdrage opgelegd worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met het 
gebruik van voorzieningen die passen binnen de maatwerkvoorzieningen en waarvoor dus al 
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een eigen bijdrage via het CAK betaald wordt. Het gevaar is dat kosten zich gaan stapelen. 
Om de huishoudelijke hulp betaalbaar te houden zet de gemeente daarom de HHT in en 
neemt de gemeente het 3e halfuur huishoudelijke hulp per week voor zijn rekening. Op deze 
manier is de algemene voorziening een meerwaarde ten opzichte van huishoudelijke hulp via 
bijvoorbeeld de particuliere markt. De tariefbijdrage wordt verder uitgewerkt in de financiële 
paragraaf.  
 
Bij een algemene voorziening is het niet mogelijk de voorziening in de vorm van een 
Persoonsgebonden Budget (PGB) te verstrekken. 
 
Wat zijn de voordelen 

- De voorgestelde algemene voorziening past binnen de bedoelingen van de wet.  
- De inzet van de HHT is bij dit model goed mogelijk. 
- Ook toegankelijk voor burgers met een laag inkomen.  
- Ondersteuning d.m.v. een maatwerkvoorziening blijft voor de meest kwetsbaren 

(HH2).  
- Regelarm, besparing op uitvoeringskosten van 13%1 (indicatiestelling door gemeente 

vervalt). 
- Snelle inzet mogelijk (geen aanvraagprocedures). 
- Actievere houding zorgaanbieders (wat kan op eigen kracht?); zorgaanbieders gaan 

kansen vanuit de omgeving en samenwerking met andere partijen onderzoeken. 
Zorgaanbieders zullen nieuwe wijkdiensten gaan ontwikkelen. 

- Actievere houding klant; de klant betaalt een bedrag per uur en zal dus gericht 
inkopen.  

- Met het oog op toekomstige kortingen is dit model het meest toekomstbestendig; bij 
verdere kortingen door het Rijk kan de algemene voorziening, voor diegenen die de 
financiële mogelijkheden hebben, uiteindelijk door de klant zelf worden betaald.  

- De gemeente heeft met minder aanbieders te maken, waardoor uitvoeringskosten 
lager worden. 

 
Wat zijn de nadelen 

- Geen keuzevrijheid van zorgaanbieder. Voor keuzevrijheid is het particulier aanbod, 
ook van veel huidige aanbieders. 

- PGB is niet mogelijk bij een algemene voorziening inwoners die normaal een PGB 
voor HH1 ontvangen raken het PGB kwijt. Zij kunnen wel een beroep doen op de 
algemene voorziening. 

- Gemeente geeft de regie over de toegang op de hulp bij huishouden gedeeltelijk uit 
handen. Wel kan er in de aanbesteding gestuurd worden op resultaatafspraken en 
kan daarmee de kwaliteit hoog gehouden worden.  

- Alle inwoners met HH1 moeten opnieuw beoordeeld worden om te kijken of de 
algemene voorziening past in die situatie. 

- Bij een te zware toetsing of iemand in aanmerking komt voor de algemene 
voorziening is er een juridisch risico dat de algemene voorziening aangemerkt wordt 
als maatwerkvoorziening.  

1 Voor gemeenten met een inwoneraantal tussen de 20.000 en 50.000 gelden uitvoeringskosten van 13%  
(Monitor uitvoeringskosten Wmo, maart 2010). 
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- Kans dat een inwoner na de aanbesteding over moet stappen naar een andere 
zorgaanbieder is groot. 

- Tariefbijdrage in de kosten van de algemene voorziening worden niet meegenomen 
bij het berekenen van de maximale eigen bijdrage van het CAK waardoor het risico 
bestaat op stapeling van bijdragen. 

 
Welke andere politiek-bestuurlijke keuzes zijn overwogen om dit doel te bereiken? 
In het advies is scenario 2 uitgelegd. Hieronder staan de overige aan de klankbordgroep, 
bestuurlijk team BUCH en Wmo-raden aangeboden beschreven. Voor hen is de nummering 
van de scenario’s erbij opgenomen. 
Scenario 1: Hulp bij huishouden als voorliggende, particuliere voorziening. 
 
Wat houdt het in? 
De gemeente geeft geen beschikking meer voor de lichtste vorm van de hulp bij het 
huishouden. We verwijzen de inwoner naar de particuliere markt. 
Het idee achter deze keuze is dat de inwoner die deze ondersteuning al dan niet tijdelijk 
nodig heeft, zelf volledig regie heeft over het huishouden en dus prima in staat is om dit voor 
zichzelf, eventueel met hulp van eigen netwerk, te organiseren. 
 
Waarom wordt dit niet geadviseerd. 
Geen enkele sturing meer op de toegang. Geen draagvlak voor dit model in de 
raadsklankbordgroep BUCH en Wmo-raden. 
Afspraken over ondersteuning van diegenen die het niet zelf kunnen betalen zijn moeilijk te 
maken. Er vindt versplintering van aanbieders plaats.  
Scenario 3: Hulp bij huishouden als maatwerkvoorziening met resultaatfinanciering 
 
Wat houdt het in? 
In de uitvoering van de huishoudelijke hulp (HH) wordt niet langer uitgegaan van het aantal 
uren huishoudelijke hulp, maar van het resultaat: een schoon en leefbaar huis. Per 
huishouden betaalt de gemeente een van tevoren overeengekomen periodebudget voor 
inwoners met een indicatie voor HH (een periode = 4 weken). Het is mogelijk om met minder 
inzet van professionele uren kwaliteit te kunnen blijven leveren. Deels door meer gebruik van 
eigen netwerk, maar ook door het efficiënter inzetten van uren door de aanbieder. 
 
Waarom wordt dit niet geadviseerd. 
De druk kan door de zorgaanbieder onevenredig op de cliënt en op het netwerk opgevoerd 
worden. De zorgaanbieder wil in zo’n kort mogelijke tijd het resultaat behalen.  
De gemeente behoud de toegang tot de voorziening, waardoor gemiddeld 13% meer 
uitvoeringskosten bestaan. 
Indien het Rijk meer kort op het budget is deze vorm van hulp bij huishouden minder 
geschikt om te blijven voortbestaan. Bestendig beleid kan dan niet worden gevoerd.  
 
Scenario 4: Hulp bij huishouden als geknipte maatwerkvoorziening. 
 
Wat houdt het in? 
Door een aantal huishoudelijke activiteiten als algemene voorziening aan te bieden kan de 
maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden (HH) in een versoberde vorm behouden 
blijven. Het is mogelijk om activiteiten als wassen en strijken, ramen lappen en stofzuigen als 
voorliggende voorziening aan te bieden. Door de inzet van een was- en strijkservice, de 
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glazenwasservice en robotstuifzuigers kunnen de richttijden voor licht en zwaar huishoudelijk 
werk naar beneden bijgesteld worden. 
 
Waarom wordt dit niet geadviseerd. 
Versnippering van de huishoudelijke diensten; inwoners krijgen meerdere medewerkers over 
de vloer. Daarnaast blijft de gemeente hoge uitvoeringskosten houden en moet zij ook 
meerdere aanbieders controleren. 
Dit model is niet toekomstbestendig. Verdere kortingen vanuit het Rijk zijn niet op te vangen. 
 
 
2. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
De thuiszorgaanbieders. Zij hebben voor 2015 nog een contract, maar hierbij is geen 
afnamegarantie gegeven. Door de transformatie zal voor hen veel veranderen. 

 
De cliënten: Er zal een verandering komen in de soort ondersteuning van de gemeente op 
het gebied van hulp bij huishouden. Cliënten hebben geen recht meer op uren, maar op een 
resultaat. De zorgaanbieder zal de invulling hieraan geven. 
Een herindicatieproject zal begin 2015 worden uitgevoerd, zodoende wordt aan cliënten een 
goede overgangstermijn geboden. 
 
 
3. Financiën 
 
Voor 2013 zijn de uitgaven voor de BUCH-gemeenten als volgt; 

*afgerond op duizendtallen.  
 

De Rijksoverheid heeft in het najaar van 2013 aangekondigd om vanaf 1 januari 2015 de 
gemeenten met 40 procent te korten op het huidige budget voor de huishoudelijke hulp (HH). 
Effectief is de korting rond de 31% gebleken. Onderstaand overzicht maakt duidelijk dat deze 
taakstelling behaald kan worden mits de HHT toegekend wordt. 
 
In 2016 wordt iedereen die normaal gesproken voor HH1 in aanmerking komt, na 
herindicatie, aangewezen op de algemene voorziening. Hierdoor kan er fors bespaard 
worden op de uitgaven. Daarmee vervallen ook de eigen bijdragen die gekoppeld zijn aan de 
HH1.  
 
Doordat diegenen die normaal gesproken voor HH1 in aanmerking komen in 2016 de 
algemene voorziening via de aanbieder aanvragen wordt er bespaard op de 
uitvoeringskosten. Naar verwachting zal het aantal indicaties, en daarmee de indicatiekosten 
voor HH, teruglopen naar 50%.  
 
Een deel van de cliënten die nu HH1 ontvangt zal toch te kwetsbaar blijken om gebruik te 
maken van de algemene voorziening, daarom zal naar verwachting de groep HH2 iets 
toenemen.  
 

2013 Castricum Uitgeest Bergen Heiloo 
Uitgaven 2.351.000 624.000 2.019.000 1.478.00 
Eigen bijdrage HH 800.000 128.000 736.000 420.000 
Kosten  1.551.000 496.000 1.283.000 1.058.000 
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De gemeente vergoedt voor iedereen volledig het derde half uur huishoudelijke 
ondersteuning. Om cliënten bewust te maken van de kosten van het gebruik van de 
voorziening betalen zij zelf een bedrag per uur (het derde halfuur dus uitgezonderd). Voor 
diegenen die onvoldoende financiële mogelijkheden hebben is er een extra korting 
beschikbaar.   

 
2016 Castricum Uitgeest Bergen Heiloo 
Besparing Uitgaven (HH1) 1.918.000 563.000 1.505.000 1.162.000 
Besparing 
Uitvoeringskosten 

21.000 7.000 30.000 24.000 

Kosten extra HH2 -534.000 -196.000 -318.000 -297.000 
Vervallen opbrengst eigen 
bijdrage 

-503.000 -78.000 -458.000 -266.000 

Bijdrage aan cliënten tot 
120% sociaal minimum 

-198.000 -56.000 -164.000 -124.000 

Bijdrage aan cliënten > 
120% sociaal minimum  

-95.000 -27.000 -79.000 -60.000 

Kosten extra halfuur -258.000 -73.000 -214.000 -162.000 
Totale besparing 351.000 

(23%) 
142.000 

(29%) 
302.000 (24%) 277.000 

(26%) 
Mogelijke HH Toelage 147.000 37.000 143.000 97.000 
Besparing incl. HHT 498.000 

(32%) 
179.000 

(36%) 
445.000 (35%) 373.000 

(35%) 
*afgerond op duizendtallen.  

 
 

De totale besparing varieert voor de BUCH-gemeenten van 23 tot 29%. Indien de HHT 
toegekend wordt, en toegepast kan worden op cliënten die zonder de HHT de 
huishoudelijke ondersteuning stop zouden zetten, dan loopt de besparing in 2016 op 
naar 32 tot 36%.  
 

Aantal cliënten per soort voorziening 2013-2016 
2013 Castricum Uitgeest Bergen Heiloo 
HH1 cliënten 652 183 479 400 
HH2 cliënten 125 15 135 87 
PGB cliënten 53 35 69 33 
     
2016     
Algemene Voorziening 537 151 444 338 
HH2 cliënten 288 79 232 179 
PGB HH2 cliënten 5 3 7 3 
 
Door invoering van de algemene voorziening vindt er een verschuiving plaats in het aantal 
cliënten per soort voorziening; het aantal PGB’s zal afnemen en het aantal cliënten HH2 
neemt naar verwachting toe.  
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4. Risico’s 
Er bestaan financiële risico's indien niet getransformeerd wordt. Het budget voor hulp bij 
huishouden wordt minder. 
Maatschappelijke onrust kan ontstaan als mensen de huidige hulp kwijtraken en/of  meer 
moeten gaan betalen voor de hulp. Met de algemene voorziening behoudt de gemeente zijn 
sociale gezicht. 
 
 
5. Voorstel aan de raad 
Voorgesteld wordt: 
1. In te stemmen met het voorstel dat voor de eenvoudige hulp bij huishouden per 1-1-2016 

een algemene voorziening wordt ingericht. 
 
 
 
Bijlagen: nvt 
 
 
 
Bergen, 18 november 2014 
 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman     drs. H. Hafkamp 
secretaris      burgemeester 
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