
Schoonmaakondersteuning

Evaluatie betaalbaarheid 

en vroegsignalering
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Hoe ziet het BUCH-beleid er 

vanaf 1 januari 2016 uit?

 Algemene voorziening

- Gericht op eenvoudige schoonmaakwerkzaamheden

- Wijkgericht ingezet met 1 aanbieder per ‘kavel’

- Resultaatsturing met wijkbudgetten

 Maatwerkvoorziening

- Gericht op de meer kwetsbare inwoners

- Keuzevrijheid bij meerdere aanbieders

- ‘Uurtje-factuurtje’



Betaalbaarheid algemene voorziening: 

2 uitgangspunten

1. Betaalbaar t.o.v. de particuliere markt

- Particulier aanbod; tarieven rond de €15,-/uur

2. Betaalbaar voor minima

- Minimaal tarief CAK t/m 2015 €17,50/4 weken



Betaalbaarheid algemene voorziening, 

gekozen model:

1. Iedereen korting op het uurtarief van €3,50

2. Voor mensen met een laag inkomen (<120%) €10,-
extra korting

3. Inzet HHT-gelden: halfuur gratis voor iedereen

Feitelijk betekent dit:

 €12,37 per uur en;

 €4,87 per uur voor mensen met een laag inkomen. 

 Dit zijn ook de bedragen zoals vastgesteld in de 
integrale verordening sociaal domein



Conclusies betaalbaarheid

1. Betaalbaar t.o.v. de particuliere markt

- Goed(koper) alternatief; 

- Met meer zekerheden: vervanging bij 

ziekte/vakantie.

2. Minder goed betaalbaar voor minima

- Duurder dan minimale bijdrage via het CAK;

- Wél volledige compensatie achteraf via: 

maatwerkbudget sociaal teams, bijzondere bijstand 

en/of meerkostenregeling.



Betaalbaarheid minima: advies

 Compensatie achteraf is niet langer houdbaar

- Verstrekking van een voorziening moet inhoudelijk 

én financieel passend zijn.



Vragen voor de raad (1/3): betaalbaarheid

Kunt u zich vinden in dit advies?

 Advies wethouder Wmo:

1. Niet afschaffen, maar wél verlagen van tarief 
voor minima;

2. Inwoners die, ondanks verlaging, problemen 
hebben met de betaalbaarheid een 
maatwerkvoorziening verstrekken. 



Vragen voor de raad (2/3):  3 scenario’s

Wat vindt u een acceptabel tarief voor minima?

Huidig beleid : €4,87 per uur

1. Tarief verlagen vergelijkbaar met                  

minimaal tarief CAK : €2,18 per uur

Financiële consequenties uitgaven per jaar: 

Bergen +€30.000,- Uitgeest +€5.500,- Castricum +€16.000,- Heiloo +€20.000,-

2. Tarief verder verlagen, bijv. : €1,- per uur

Financiële consequenties uitgaven per jaar:

Bergen +€45.000,- Uitgeest +€8.000,- Castricum +€21.000,- Heiloo +€27.000,-



Vragen voor de raad (2/3):  3 scenario’s

Wat vindt u een acceptabel tarief voor minima?

Huidig beleid : €4,87 per uur

3. Gratis voorziening voor minima : €0,- per uur

Financiële consequenties uitgaven per jaar: 

Bergen +€60.000,- Uitgeest +€10.000,- Castricum +€27.000,- Heiloo +€35.000,-

 De wethouders adviseren deze optie niet.

 Groei van het aantal cliënten (aanzuigende werking 
omdat het gratis is) is niet meegenomen in de 
financiële consequenties. 

 Besef dat de voorziening geld kost.

 Past niet in lijn met een algemene voorziening. 



Vragen voor de raad (3/3): 

Vroegsignalering

Inwoners die gebruik maken van de algemene 

voorziening, ontvangen hulp bij 

schoonmaakwerkzaamheden. 

Door het toevoegen van extra tijd aan de voorziening 

en/of medewerkers specifiek op te leiden, kan er 

meer ruimte gemaakt worden voor vroegsignalering. 

Meer investeren in vroegsignalering kan bijvoorbeeld 

vereenzaming of andere problematiek voorkomen. 

Wat vindt u van dit voorstel? 



VRAGEN???


