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Z-14-23067 Maatschappij Thijs Grijpma   

Nr.     3. Bestuur\5548  

B&W-besluit   10-02-2015 

Uitwisseling    

Raad    19-03-2015 

Agendanummer   10 

 

Onderwerp:  

Omzetten Hulp bij Huishouden Categorie 1 in een algemene voorziening 

 

 

Wij stellen voor:  

- In te stemmen met het voorstel om van de ‘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. 

 

Bestaand kader:  

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.  

- Het betaalbaar houden van hulp bij de huishouding voor een zo breed mogelijke 

doelgroep in de jaren 2015 en 2016.      

 

 

Inleiding:  

Het kabinet heeft besloten tot een structurele budgetkorting  op het gemeentelijk 

budget voor de hulp bij het huishouden (HbH). Hierdoor is het niet meer mogelijk om 

de hulp bij het huishouden categorie 1als maatwerkvoorziening aan te bieden. Om de 

voorziening toegankelijk te houden voor een breed publiek wordt deze omgezet in 

een algemene voorziening. Het rijk heeft voor 2015 en 2016 een tijdelijke toelage 

ingesteld om de effecten van deze besparing te verzachten.  

 

Argumenten: 

De door het rijk opgelegde structurele budgetkorting wordt voor bestaande klanten 

in het jaar 2015 opgevangen binnen het budget van de ISD. Dit is onder meer 

gerealiseerd door nieuwe prijsafspraken met de leveranciers te maken.  

Om de rijkstoelage te verzilveren moet deze worden ingezet om de kosten voor de 

hulp bij de huishouding te verlagen. Daarom wordt aan uw raad het voorstel 
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voorgelegd om hulp bij het huishouden categorie 1 als algemene voorziening aan te 

bieden in 2015 en 2016.    

 

Financiële dekking: 

De decentralisatie van de Wmo gaat voor Hillegom gepaard met een structurele 

korting van € 570.799 op de uitkering voor de huidige taken. Deze budgetkorting 

wordt in 2015 voor bestaande klanten opgevangen binnen het budget van de ISD. 

Inwoners die op maximaal 110% van de bijstandsnorm zitten kunnen een beroep 

doen op de bijzondere bijstand.  

 

Mensen met een  inkomen boven de 110%  van de bijstandsnorm betalen via de 

algemene voorziening € 19,- per uur voor huishoudelijke hulp. Voor deze inwoners 

wordt een vouchersysteem ingevoerd,  waarmee tegen reductie HbH kan worden 

ingekocht. De kosten hiervan worden gedekt uit de tijdelijke rijkstoelage.      
 
Berekening afschaffing categorie 1 met overloop naar de bijzondere bijstand. 

Prognose verschil kosten HBH 1 en Bijz. Bijstand  

Gemeente Categorie 1 
Verwachte %  

aanvr. Bijz. Bijst. 
Minimale kosten 

zelf te betalen 
Prognose kosten 

Bijz. Bijst.  
Verschil 

Hillegom € 1.686.946 70% € 83.445 € 1.097.417 € 589.529 

 

Toelichting: 

Voor de prognose is uitgegaan van de aanname dat van het klantenbestand van de 

ISD 70% een inkomen heeft op minimumniveau (landelijk 80%). Deze groep mensen 

kan de kosten voor de hulp bij het huishouden niet zelf betalen en zal een beroep 

doen op de bijzondere bijstand. Voor de berekening van de kosten van de bijzondere 

bijstand is uitgegaan van de aanname dat de financiële tegemoetkoming het bedrag 

aan kosten hulp bij het huishouden (Hbh) is minus wat een klant anders aan eigen 

bijdrage CAK kwijt zou zijn. Uitgegaan is van de minimale eigen bijdrage voor een 

alleenstaande per 4 weken periode van € 18,60 (norm 2013).  

 

In de begroting van de ISD Bollenstreek is voor 2014 een bedrag van € 322.320 

begroot voor de eigen bijdrage die de klant (via het CAK) aan de ISD betaalt. Deze 

bijdrage betreft het totaal van de eigen bijdragen op de Wmo-voorzieningen. Omdat 

het deel op de huishoudelijke hulp niet exact is te achterhalen is de besparing in de 

voorgaande tabel gecorrigeerd met het totale bedrag van € 322.320. 
 

Prognose besparing Hillegom   

Kosten categorie 1 € 1.686.946 

Kosten categorie als Bijz. Bijst € 1.097.417 

Verschil € 589.529 

Correctie eigen bijdragen 2014 € 322.320 

Geprognotiseerde besparing € 267.209 
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De verwachte bezuiniging voor 2016 is € 267.209. Voor 2015 is de 

geprognosticeerde bezuiniging 7,5%  van dit bedrag, € 20.041. Bestaande klanten 

vallen tot 1 januari 2016 onder de oude regeling. De instroom van nieuwe klanten 

wordt in 2015 ingeschat op 10% van het totaal aantal klanten. Vanaf 1 april is dit 

circa 7,5% (9/12) van het totaal aantal klanten.     

 

Anti -cumulatie zorgkosten 

Bij de beoordeling van de financiële compensatie (voor mensen met een laag 

inkomen) voor de kosten van de algemene voorziening wordt rekening gehouden met 

het feit of een klant al wel of geen eigen bijdrage betaalt in het kader van een 

maatwerkvoorziening (Wmo of Wlz). 

 

Participatie: 

De Wmo-adviesraad heeft in december 2014 advies uitgebracht op de Lokale 

uitwerking Wmo-beleid 2015-2016.  

 

Urgentie: 

Om de in de Lokale uitwerking Wmo-beleid 2015-2016 genoemde invoeringsdatum 

van 1 april te halen moet uiterlijk in de raadvergadering van maart het voorgelegde 

besluit genomen worden.  

 

Kanttekeningen: 

De rijkstoelage is tijdelijk. In 2016 moet bepaald worden of en zo ja hoe de gemeente 

Hillegom deze algemene voorziening na deze periode vormgeeft.   

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop A. van Erk 

secretaris burgemeester 

 

 

 

 

 

 

Geen stukken ter inzage gelegd. 

Informatie bij: Thijs Grijpma, T.Grijpma@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537336. 
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Onderwerp: 

Omzetten Hulp bij Huishouden Categorie 1 in een algemene voorziening 

 

 

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 2015-2016 Bollen5 gemeenten en de Lokale uitwerking Wmo-

beleid 2015-2016, 

 

besluit:  

- In te stemmen met het voorstel om van de ‘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. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 19 maart 2015 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan A. van Erk 

griffier voorzitter 
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