GEMEENTE HILLEGOM

Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom

T 14 0252

Postbus 32, 2180 AA Hillegom

F 0252 - 537 290
E info@hillegom.nl
I

Nr.

3. Bestuur\6228

B&W-besluit

01-12-2015

Raadscommissie

13-01-2016

Raad

04-02-2016

Agendanummer

11

www.hillegom.nl

Onderwerp:
Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden

RAADSVOORSTEL

Wij stellen voor:
-

te besluiten de invoering van de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden
voor bestaande klanten te verschuiven naar 1 mei 2016.

Bestaand kader:
Raadsbesluit 19 maart 2015 waarin besloten is om van de ‘hulp bij het huishouden
categorie 1’ een algemene voorziening te maken.
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
Beleidsnota Wmo 2015-2016 Bollen5 gemeenten
Lokale uitwerking Wmo-beleid 2015-2016
Doelstelling:
Toegankelijk houden van de hulp bij het huishouden door het instellen van een
algemene voorziening.
Betaalbaar houden van hulp bij het huishouden voor een zo breed mogelijke
doelgroep in 2016.
Inleiding:
ISD Bollenstreek vraagt de gemeenteraad haar besluit over de invoering van de
algemene voorziening Hulp bij het Huishouden voor bestaande klanten te verlengen
van 1 januari 2016 naar 1 mei 2016.
De aanleiding voor de overgang van maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden
naar algemene voorziening was ingegeven door de structurele budgetkorting van 40%
die de rijksoverheid aan de gemeenten had opgelegd. Meer gemeenten in Nederland
hebben gekozen voor het invoeren van de algemene voorziening. In verschillende
gevallen heeft dit geleid tot bezwaarprocedures en gerechtelijke uitspraken. De
verwachting is dat de Centrale Raad van Beroep medio december een uitspraak doet
in een van de hoger beroepzaken.
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Argumenten:
1.1.

In het raadsbesluit van 19 maart 2015 is bepaald dat bestaande klanten vanaf
1 januari 2016 in aanmerking komen voor de algemene voorziening Hulp bij
het Huishouden.

Op 19 maart 2015 heeft de gemeenteraad besloten om van Hulp bij het Huishouden
categorie 1 een algemene voorziening te maken: voor nieuwe aanvragen vanaf 1 april
2015 en voor bestaande klanten vanaf 1 januari 2016.
Als de raad besluit tot verschuiving worden de lopende beschikkingen verlengd tot
1 mei 2016.
1.2.

ISD Bollenstreek heeft onvoldoende formatie om het benodigde onderzoek op
tijd uit te voeren.

ISD Bollenstreek had minder prioriteit gegeven aan de heronderzoeken van bestaande
HBH klanten, door extra werkzaamheden op het gebied van begeleiding, crisisopvang
vluchtelingen en de onduidelijkheid over de juridische haalbaarheid van de voorziening.
Het is nu niet meer mogelijk om de bijna 500 klanten voor Hillegom voor het eind van
het jaar te onderzoeken.
Financiële dekking:
De uitgaven voor de Hulp bij het Huishouden staan in de programmabegroting 2016
van ISD Bollenstreek. Het gaat om een bedrag van € 1.390.000. Dit bedrag is
opgenomen in de gemeentelijke begroting. Dit bedrag is gebaseerd op de berekening
dat niemand in 2016 meer gebruik maakt van een maatwerkvoorziening. Door de
verschuiving van de ingangsdatum van 1 januari 2016 naar 1 mei 2016 behouden
mensen vier maanden langer hun maatwerkvoorziening.
ISD Bollenstreek verwacht dat de verschuiving van de ingangsdatum slechts beperkte
financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting heeft.
Participatie:
Niet van toepassing.
Urgentie:
Zo snel mogelijk.
Kanttekeningen:
Niet van toepassing.
namens het college van burgemeester en wethouders,
ing. G.P. van Lierop

A. van Erk

secretaris

burgemeester

Geen stukken ter inzage gelegd.
Informatie bij: Marija Scheeve, M.Scheeve@hillegom.nl, tel.nr. 0252 - 537342
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RAADSBESLUIT

Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden

De Raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders,
gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de
beleidsnota Wmo 2015 en 2016,
besluit:
-

de invoering van de algemene voorziening Hulp bij het Huishouden voor
bestaande klanten te verschuiven naar 1 mei 2016.

Aldus besloten in de vergadering van 4 februari 2016

drs. P.M. Hulspas-Jordaan

A. van Erk

griffier

voorzitter
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