
 

 

 

 

 

 

Fractie: CDA 

Naam: Mevr. Uitdewilligen 

Onderwerp: Aanvullende vraag nav nota bemiddelingsburos 

Datum indiening vragen: 10-02-2015 

 

In de RTG is gesproken over aanvullende bijstand die gekregen kan worden voor 

huishoudelijke ondersteuning. Aangegeven is door de wethouder dat het maximale  

bedrag 12,50 € is. 

Als er een contract is afgesloten met een bedrag lager  dan 12,50 € per uur wordt lager 

uitbetaald. Verder is gezegd dat er in sommige gevallen niet alle uren 12,50€ wordt 

uitbetaald maar een % ervan.  

Mijn vraag:  

Hoe ziet de vergoedingsregeling er concreet uit. Wanneer krijgt men het volledige bedrag 

en wanneer en hoe wordt een % verstrekt 

 

Antwoord: 

De vergoedingsregeling voor huishoudelijke ondersteuning (schoonmaakhulp) 

betreft een verstrekking op grond van de bijzondere bijstand. Voor vergoeding 

komt in aanmerking de werkelijke kosten van noodzakelijke schoonmaakhulp, 

met dien verstande dat een maximaal uurtarief wordt gehanteerd van €12,50. 

In geval er met de schoonmaakhulp een lager uurtarief wordt overeengekomen 

dan wordt dat lagere tarief gehanteerd als maximaal tarief dat voor vergoeding 

in aanmerking kan komen. 

 

Voorbeeld:  

Team Doen heeft vastgesteld dat iemand 1 uur schoonmaakhulp per week nodig 

heeft en er is een uurtarief van € 12,50 overeengekomen. De totale kosten 

bedragen dan € 50,- per vier weken. Stel dat de cliënt van mening is dat hij/zij 

dit bedrag niet kan betalen en daarom een beroep doet op de 

vergoedingsregeling.  

 Als de cliënt een inkomen heeft van 110% van de voor hem/haar 

toepasselijke bijstandsuitkering, dan heeft cliënt volgens de regels van de 

bijzondere bijstand geen financiële “draagkracht”. Alsdan komen de  totale 

kosten van € 50,- voor vergoeding in aanmerking.  

 Heeft de desbetreffende cliënt echter een inkomen dat hoger ligt dan de 

inkomensgrens van 110% van het bijstandsniveau, dan wordt (35% van) 

het meerdere als draagkracht aangemerkt en zal de client die draagkracht 

eerst moeten aanwenden voor betaling van de kosten van schoonmaakhulp. 

Wat dan nog resteert, komt in aanmerking voor vergoeding.  

 

Uit bovenstaand voorbeeld kan worden opgemaakt dat wanneer een lager 

uurtarief is overeengekomen er ook een lagere vergoeding via de 

vergoedingsregeling wordt verstrekt. Ook laat het voorbeeld de mogelijkheid 

zien, dat niet altijd de totale kosten van schoonmaakhulp worden vergoed maar 

dat dit afhankelijk is van het inkomen dat men heeft. 
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