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Voorstel:  

1. Hulp bij het huishouden vanaf 1 januari 2017 aan te bieden als maatwerkvoorziening. 

 

Samenvatting 
In oktober 2014 heeft de gemeenteraad in het kader van de Wmo 2015 unaniem ingestemd met het 
voorstel om de huishoudelijke hulp vanaf 1 januari 2015 anders te gaan organiseren. De invoering van 
de Wmo 2015 en de Rijksbezuiniging leken dit mogelijk en noodzakelijk te maken. De Rechtbank 
Zeeland/West Brabant was ook van mening dat wij met het uitsluiten van hulp bij het huishouden voor 
het uitvoeren van schoonmaakwerkzaamheden binnen de wettelijke kaders van de Wmo 2015 zijn 
gebleven. De Rechtbank was daarnaast van oordeel dat wij met het bieden van de mogelijkheid van 
bijzondere bijstand voor de kosten van huishoudelijke hulp op grond van de Participatiewet niet buiten 
de beleidsruimte van de Wmo 2015 zijn getreden. 
 
Op 18 mei heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) drie richtinggevende uitspraken gedaan over 
huishoudelijke hulp in relatie tot de Wmo 2015. Deze uitspraken volgden uit drie hoger beroepszaken 
tegen twee verschillende gemeenten. Naast een uitspraak over deze drie zaken heeft de CRvB ook 
een principiële uitspraak gedaan: huishoudelijke hulp valt onder de Wmo 2015 omdat dit deel uitmaakt 
van een gestructureerd huishouden. Op basis van deze uitspraak moet worden geconcludeerd dat het 
Oosterhoutse beleid 2015 met betrekking tot huishoudelijke hulp niet overeenkomt met de Wmo 2015.  
 
Op 5 juli jl. heeft het college besloten dat er uiterlijk per 1 januari 2017 nieuw beleid van kracht is. In 
deze nota wordt het nieuwe beleid hulp bij het huishouden (HbH) toegelicht, zoals wordt opgenomen 
en uitgewerkt in de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Oosterhout 2017 en het 
Uitvoeringsbesluit maatschappelijke ondersteuning 2017 gemeente Oosterhout. Als het beleid rond 
HbH in oktober 2016 door de raad wordt vastgesteld, zal dit in het Beleidsplan Wmo 2017 worden 
opgenomen.  

 

Wat willen we bereiken? 
Het uitgangspunt van het beleid is om HbH te organiseren op een manier die past binnen de wettelijke 
kaders van de Wmo 2015 en binnen de financiële kaders. Dit betekent dat de zelfredzaamheid en 
eigen verantwoordelijkheid van de burger - net als in het Oosterhoutse beleid vanaf 2015 - centraal 
blijven staan. Dit betekent ook dat we als gemeente opnieuw de voorziening HbH  verstrekken aan 
inwoners die dit nodig hebben en dat we als gemeente de HbH financieren.  
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Wat gaan we daarvoor doen? 
Nu Oosterhout alsnog de hulp bij het huishouden als gemeente gaat uitvoeren, is de vraag op welke 
wijze dit het beste kan, zonder volledig afbreuk te doen aan de ontwikkeling in eigen kracht van 
inwoners en de oplossingen die zij in de afgelopen anderhalf jaar hebben gevonden. 
 
Hulp bij het huishouden: algemeen gebruikelijke voorziening, algemene voorziening, of  
maatwerkvoorziening? 
HbH als een algemeen gebruikelijke voorziening, en daarmee dus voorliggend aan een 
maatwerkvoorziening, lijkt geen goede optie. Een voorziening kan als algemeen gebruikelijk worden 
aangemerkt als die niet speciaal bedoeld is voor mensen met een beperking èn in de reguliere handel 
verkrijgbaar is èn in prijs vergelijkbaar is met soortgelijke producten. Bijvoorbeeld een douchestoeltje. 
De CRvB heeft zich nog niet uitgesproken over de HbH als algemeen gebruikelijke voorziening, maar 
de verwachting is dat die in lijn met de eerdere uitspraken van rechtbanken zal zijn: huishoudelijke 
hulp is niet algemeen gebruikelijk. Huishoudelijke hulp legt immers een te groot beslag op de 
financiële middelen van mensen om als algemeen gebruikelijk te kunnen worden aangemerkt.  
 
Naar aanleiding van de uitspraak door de CRvB van 18 mei jl. (inzake Aa en Hunze) is het de vraag of 
het haalbaar is om HbH als een algemene voorziening in te zetten, gelet op de voorwaarden van de 
uitspraak. Een algemene voorziening is vrij toegankelijk, zonder voorafgaand onderzoek naar 
persoonlijke omstandigheden. Te denken valt aan een boodschappendienst. Een aantal gemeenten, 
zoals Aa en Hunze hebben de HbH als algemene voorziening ingericht, waarbij een cliënt met een 
maximaal bepaald aantal uur HbH zelf afspraken maakt met de aanbieder. De CRvB geeft echter in 
de uitspraak geen duidelijkheid over de voorwaarden rond een algemene voorziening. Er zou alsnog 
een maatwerkvoorziening moeten zijn om te verstrekken indien die noodzakelijk is voor de 
zelfredzaamheid van de cliënt. Verder moet de gemeente contracten sluiten met de aanbieders en 
niet de cliënt en moet de gemeente individueel onderzoek doen of de voorziening financieel haalbaar 
is voor de cliënt, maar de CRvB geeft niet aan hoe. Daarbij komt dat het ministerie van VWS dit jaar 
een voorstel tot wijziging van de Wmo 2015 naar de Tweede Kamer stuurt, wat er toe zal leiden dat 
alfahulpen niet langer in een algemene voorziening voor HbH mogen worden ingezet (brief VNG, d.d. 
20 juli 2016). Wanneer deze wetswijziging - waarschijnlijk vanaf 1 januari 2017 - van kracht wordt, 
wordt het nog ingewikkelder om HbH als een algemene voorziening in te richten. 
  
Huishoudelijke hulp in de vorm van een maatwerkvoorziening is de derde mogelijkheid binnen de 
Wmo 2015. Een maatwerkvoorziening is een op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden 
van een persoon afgestemd geheel van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere 
maatregelen. Maatwerkvoorzieningen zijn gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en 
participatie van de cliënt, opdat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Het idee is 
dat bij een ondersteuningsvraag wordt bekeken wat de situatie van de cliënt is om zo een overall 
beeld te krijgen van wat er door de cliënt zelf nog gedaan, of geregeld kan worden. Of wat er door het 
netwerk opgepakt kan worden. In een maatwerkgesprek kan ook worden vastgesteld dat er juist geen 
netwerk aanwezig is. Op basis van dit onderzoek wordt duidelijk waarvoor de gemeente eventueel 
een dienst, en/of hulpmiddel en/of andere maatregelen kan of moet inzetten: maatwerk dus.  
 
Per definitie hoeft het verstrekken van huishoudelijke hulp als maatwerkvoorziening niet kostbaarder 
te zijn dan via een algemene voorziening. Bijvoorbeeld: er wordt voor een cliënt 2,5 uur HbH1 
geregeld, maar ook blijkt tijdens het keukentafelgesprek, dat vanwege HbH plaatsvindt, dat de cliënt 
gebruik kan en wil maken van de algemene voorziening “boodschappenplusbus”1

 en het openbaar 
vervoer in plaats van de deeltaxi-pas.  
Een ander voorbeeld is dat er minder uur HbH1 geïndiceerd wordt, omdat er inmiddels vernieuwende 
technologieën zijn die inspelen op langer thuis wonen en meer zelf doen, zoals de robot-stofzuiger. 
Inzet van deze nieuwe mogelijkheden, vereist wel dat er een persoonlijk gesprek plaatsvindt met de 
cliënt, om te kunnen bespreken of deze cliënt hiermee uit de weg kan. Denk bijvoorbeeld aan de 
doelgroep jongere mensen met een beperking of chronische ziekte.  
 
Een voordeel van HbH als maatwerk is, dat er situaties aan het licht komen van mensen die eigenlijk 
niet alleen HbH nodig hebben, maar waar bijvoorbeeld ook andere zaken spelen die opgepakt 
kunnen/moeten worden, zoals eenzaamheid of financiële problemen. Samenvattend: met de 
werkwijze rond een maatwerkvoorziening worden situaties in zijn geheel bekeken en onderzocht en 
worden wellicht mogelijkheden zichtbaar, die anders verborgen blijven.  
 

                                                      
1
 De “boodschappenplusbus” is een idee voor een algemene voorziening die nog uitgewerkt wordt 
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Uw raad wordt, gelet op de bovenstaande analyse, geadviseerd de hulp bij het huishouden aan te 
bieden als maatwerkvoorziening. 
 
Wat het nieuwe beleid betekent voor de verschillende cliëntgroepen staat in bijlage 1 beschreven. Om 
verwarring bij cliënten te voorkomen, wordt gestreefd naar slechts één schriftelijk informatiemoment.  

 
Situatie vanaf 1 januari 2017  
Oosterhout is in juni 2016 aangesloten bij een reeds lopende bestuurlijke aanbesteding HbH1 en 
HbH2 met de Dongemondregio

2
. Deze aanbesteding zal waarschijnlijk in oktober afgesloten zijn en er 

wordt van uitgegaan dat er per 1 januari 2017 voldoende aanbieders die beschikbaar zijn die deze 
ondersteuning als zorg in natura (ZIN) aanbieden. Alfahulp is bij de aanbesteding buiten beschouwing 
gelaten, aangezien dit onder de regeling ‘Dienstverlening aan huis’ valt en niet onder zorg in natura. In 
de aanbesteding is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag gevolgd bij de tariefbepaling. Voor het jaar 
2017 wordt bij de financiering uitgegaan van een uurtarief, maar in 2017 worden er door de regio-
gemeenten, in gezamenlijkheid met de aanbieders, andere bekostigingsmogelijkheden onderzocht, 
waaronder resultaatfinanciering. Dan is ook de definitie van de VNG over “een schoon huis” bekend, 
die hierbij betrokken kan worden.  
 
Hoewel de bureaus die in alfahulp bemiddelen niet zijn meegenomen in de aanbesteding voor 2017, 
kunnen cliënten wel nog gebruik maken van de hulp (in persoon) van deze alfahulpaanbieder. Men 
kan een persoonsgebonden budget (PGB) aanvragen waarmee ze de hulp betalen. Op deze manier 
kunnen mensen, indien gewenst, hun eigen hulp behouden.  
 
Kortom, er zijn vanaf 1 januari 2017 twee manieren waarop men HbH als maatwerkvoorziening kan 
afnemen: 

1) Als Zorg In Natura, ZIN  
Dit betekent dat de cliënt een door de gemeente gecontracteerde aanbieder kiest die 
vervolgens een hulp regelt voor de cliënt. De gemeente betaalt de aanbieder. 
 

2) Via een persoonsgebonden budget, PGB  
Dit betekent dat de cliënt zelf de hulp regelt, afspraken maakt en de administratie rond het 
toegekende budget bijhoudt. De cliënt kan kiezen voor een professionele hulp die zich 
aanbiedt als schoonmaker (formeel) of voor bijvoorbeeld een familielid (informeel). De 
gemeente betaalt de Sociale Verzekeringsbank, die de hulp uitbetaalt.  

 
Het jaar 2017 wordt een jaar van doorontwikkeling, net zoals 2015 en 2016 dat waren. Bij de taken die 
sinds de decentralisaties al door/namens de gemeente werden uitgevoerd, komt nu ook de 
huishoudelijke hulp. In Oosterhout is de toegang tot maatwerkvoorzieningen in de Wmo 
gepositioneerd bij de Sociale Wijkteams. Het Sociaal Wijkteam vraagt de ondersteuningsbehoefte uit 
(vraagverheldering) en indien het om een enkelvoudige vraag gaat (alleen schoonmaakhulp), wordt de 
vraag doorgezet naar de afdeling Wmo bij de gemeente. Dit gebeurt nu ook al met de aanvragen voor 
voorzieningen, zoals een rolstoel of een woningaanpassing. Bij een meervoudige 
ondersteuningsvraag (er is behoefte aan HbH, maar ook nog aan andere ondersteuning, zoals 
begeleiding) gaat een medewerker van het Sociaal Wijkteam op gesprek bij de cliënt ten behoeve van 
het onderzoek. Het Sociaal Wijkteam zal ook in bepaalde situaties de afweging maken of er voor de 
cliënt begeleiding nodig is (al dan niet met HbH1 erbij), of dat HbH2 voldoende is.  
 
De coördinatie ligt bij het Sociaal Wijkteam, maar afstemming tussen het Sociaal Wijkteam en de 
gemeente is vanaf het stellen van de ondersteuningsvraag van groot belang is. Indien dit beter en 
efficiënter is, wordt de cliënt in gezamenlijkheid bezocht. 
 
De eigen bijdrage vanaf 1 januari 2017 
Volgens de wet moet in de verordening van de gemeente worden vastgelegd of er een eigen bijdrage 
wordt geheven bij cliënten van HbH en hoe hoog deze is. De gemeente Oosterhout hanteert sinds een 
aantal jaar de maximale eigen bijdrage. 

 

 

 

                                                      
2
 HbH1 is de huishoudelijke hulp die wordt geboden aan mensen met ouderdomsklachten en/of fysieke klachten (de 

schoonmaakhulp). En HbH2 is de intensieve extra ondersteuning bij het organiseren van het huishouden. Dit wordt geboden 
aan mensen met geestelijke en/of psychische klachten, die hierdoor zelf niet in staat zijn de regie te voeren over hun 

huishouden.  
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Wat mag het kosten? 
Het begrote budget HbH voor 2017 bedraagt € 1.769.000. Voor de eigen bijdrage staat € 420.000 
begroot. De begrote uitgave ligt daarom op € 1.349.000.  
 
Tot 1 juli 2017 wordt de huishoudelijke hulp deels nog uit de bijzondere bijstand betaald (vanwege de 
overgangsperiode voor cliënten die in 2015 en 2016 een besluit voor bijzondere bijstand ten behoeve 
van hulp bij het huishouden hebben ontvangen) en deels uit het Wmo-budget voor individuele 
voorzieningen. Vanaf 1 juli 2017 wordt huishoudelijke hulp volledig betaald vanuit het Wmo-budget 
voor individuele voorzieningen. 
 
De kosten voor de huishoudelijke hulp worden in 2017 naar verwachting binnen het budget voor 
individuele Wmo-voorzieningen opgevangen. Het maximale risico op dit budget is een overschrijding 
van € 493.500. Mocht blijken dat er een overschrijding ontstaat die niet binnen het totale Wmo-budget 
kan worden opgevangen, zal een voorstel worden gedaan aan de Raad om dit te onttrekken uit de 
reserve sociaal domein. 
 
De ontwikkelingen in aantallen en uitgaven zullen worden gemonitord en via de reguliere planning en 
controle cyclus worden gemeld. 
 

*) tarief HbH1 € 23,- is o.b.v. aanname, het werkelijke tarief is half september 2016 bekend 
**) Aan eigen bijdragen is in de periode 2012 tot en met 2014 steeds ongeveer 25% van het uitgegeven bedrag aan HbH terug 
ontvangen.  

 
Voor de uitvoering van het beleid bij de gemeente wordt uitgegaan van extra kosten van € 145.000. 
Ook moet rekening gehouden worden met eventuele extra uitvoeringskosten bij het Sociaal Wijkteam, 
dat als eerste aanspreekpunt geldt en de coördinatie doet. Ook deze kosten worden in eerste instantie 
opgevangen binnen het Wmo-budget voor individuele voorzieningen. 
 
Mocht bij de jaarrekening blijken dat er alsnog een overschrijding op het totale Wmo-budget ontstaat, 
zal een voorstel worden gedaan aan de Raad om dit te onttrekken uit de reserve sociaal domein. 
 

Op welke manier is/wordt vormgegeven aan burgerparticipatie? 
In Oosterhout is sinds 2015 geen Wmo-raad meer actief. Wel worden organisaties en platforms 
betrokken bij eventuele ontwikkelingen/beleidskeuzes. Zo zijn het Gehandicaptenplatform Oosterhout 
(GPO), het Ouderenplatform (OP) en de cliëntenraad van Amarant betrokken bij de aanbesteding 
rond HbH. Het GPO en OP zijn gevraagd om input te geven over het beleidsvoorstel HbH. Deze input 
is bijgevoegd in bijlage 2. 

Geschat  
aantal  
uur HbH1 
 
 

Geschat  
aantal  
cliënten  
 
 

Kosten op  
jaarbasis *)  
 
     minus  
 
eigen 
bijdrage **) 
 

Begroot 
 
 
Wmo- 
Budget 
individuele 
voorziening 

Afwijking Begroot  
 
 
Bijzondere 
Bijstand  
 
(1

e
 half jaar) 

Overschrij-
ding   
 
Wmo-
budget 
individuele 
voorziening 

        

2.5 1000 2.242.500 1.349.000 893.500 400.000 493.500 
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