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Ingangstermijn nieuwe beleid hulp bij het huishouden categorie 1 voor huidige
klanten ( aanvulling op voorstel van 14.1.2016)

Op 14 januari jl. stond het voorstel Ingangstermijn algemene voorziening hulp bij het huishouden op
de agenda van de raadscommissie.
Portefeuillehouder Roelfsema deed het verzoek het onderwerp van de agenda te halen.
Eerdere besluitvorming
De raad heeft op 19 maart 2015 besloten om van hulp bij het huishouden (hbh) categorie 1 een
algemene voorziening te maken, voor nieuwe aanvragers vanaf 1 april 2015 en voor bestaande
klanten vanaf 1 januari 2016. In de gemeentebegroting is rekening gehouden met de besparing die
dit op zou leveren.
Voorstel 14 januari
Het voorstel, aan de orde in de raadscommissie op 14 januari, was om de algemene voorziening voor
bestaande klanten (voor Hillegom circa 400) in te laten gaan op 1 mei 2016 i.p.v. 1 januari 2016.
Reden hiervoor was dat ISD Bollenstreek onvoldoende formatie heeft om het benodigde onderzoek
op tijd uit te voeren.
Ontwikkelingen in de afgelopen periode
Veel gemeenten hebben het beleid aangepast het afgelopen jaar. Dat had als gevolg dat er veel
bezwaarprocedures en vervolgens beroepsprocedures zijn geweest. Op dit moment wordt verwacht
dat de Centrale Raad van Beroep(CRvB) zich in maart 2016 buigt over het beleid dat gemeenten
voeren rondom hulp bij het huishouden. De ISD heeft op 21 oktober 2015 aan de colleges een notitie
gestuurd waarin een alternatief voor de algemene voorziening is geschetst. Hiermee heeft de ISD een
alternatieve aanpak klaar liggen voor het geval dat de CRvB een uitspraak doet, die als gevolg heeft
dat het huidige beleid juridisch niet houdbaar is. Wij hebben deze notitie niet naar de raad gestuurd,
omdat wij toen geen reden zagen om terug te komen op het door de raad in maart 2015 genomen
besluit.
In de vergadering van het dagelijks bestuur van de ISD op 21 januari 2016 is een ambtelijke notitie
(van 14 januari 2015, zie bijlage) besproken. De notitie geeft vier opties. Het dagelijks bestuur stelt
voor Hillegom voor dat de ISD direct een start zal maken met het voeren van gesprekken met huidige
klanten. In de gesprekken kan de actuele situatie van de klanten besproken worden. De gesprekken
worden over dit jaar gespreid en worden afgerond voor 1 januari 2017. Als uit het gesprek blijkt dat
een algemene voorziening volstaat, dan wordt voor de betreffende klant de maatwerkvoorziening
HbH1 omgezet in een algemene voorziening . Hierbij geldt een overgangsperiode van 3 maanden.
Het college kan zich hierin vinden. Wij willen vasthouden aan de algemene voorziening voor de hbh.
Als er door de CRvB een uitspraak gedaan wordt dat deze aanpak juridisch niet houdbaar is, doen we
u een nieuw voorstel.

Kanttekeningen
We hebben van het Rijk voor de periode 2015-2016 een toelage hulp bij het huishouden (hht)
ontvangen. Hiervoor is door de ISD samen met aanbieders een plan opgesteld. Mensen die gebruik
maken van de algemene voorziening hbh kunnen een toelage ontvangen. Het Rijk wilde hiermee de
overgang van het oude naar het nieuwe beleid spreiden zodat aanbieders de gelegenheid hadden om
te anticiperen.
Er zijn aanbieders die aangeven dat tarieven te laag zijn om daarmee de hulp te kunnen blijven
leveren. De ISD heeft op 14 januari overleg gevoerd met aanbieders. Daarbij is gesproken over de
huidige tarieven, alsmede over een mogelijke indexering en het optrekken van de minimumprijs.
Hierbij wordt gerefereerd aan de Code Verantwoordelijk marktgedrag die door een aantal landelijke
partijen is gemaakt. Over de tarieven heeft het dagelijks bestuur van de ISD nog geen besluit
genomen. Hierbij wordt opgemerkt dat als tarieven lopende het jaar verhoogd worden (als dat al
juridisch kan) dit gevolgen heeft voor de hoogte van de uitgaven in 2016.
Overigens geven niet alle aanbieders aan deze problemen te kennen.
Financiën
In de gemeentebegroting is uitgegaan van de invoering van de algemene voorziening voor nieuwe
klanten op 1 april 2015 en voor bestaande op 1 januari 2016.
Met het voorstel van 14 januari en met het voorstel uit deze notitie verschuift de ingangsdatum voor
bestaande klanten. Hierdoor zal de verwachte besparing op hbh categorie 1 niet worden gerealiseerd
(op jaarbasis circa € 300.000). Om dit te dekken stellen wij voor een beroep te doen op de reserve
sociaal domein.
Voorstel
Wij stellen u voor ons oorspronkelijke voorstel voor de raad van 4 februari aan te passen en te
besluiten:
1. op basis van gesprekken met de klanten die nu een maatwerkvoorziening HbH hebben, door de
ISD te laten bepalen of een algemene voorziening voor hen passend is en zo ja, deze met een
overgangstermijn van drie maanden in te voeren.
2. dit traject uit te voeren vóór 1 januari 2017;
3. de hogere kosten die hieruit voort vloeien tot een maximum van € 300.000 te dekken uit de
reserve sociaal domein.

