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Fractie: PvvP 

Naam: T. Nijdam 

Onderwerp: Aanvullende vragen Algemene voorzieningen en 3D 

Beantwoording:  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

 

U heeft twijfels over het tarief van 27,50. 

In onze reactie van 27 november onder punt 4 is aangegeven dat:  

er meerdere malen met ZONL is gesproken over de hoogte van de tarieven. Gemeenten 

hebben aangegeven, dat het voorgestelde uurtarief van €27,50 door ZONL, voor 

gemeenten niet haalbaar is gezien de rijkskorting op het budget. ZONL heeft hierop 

aangegeven, dat zij zich dit realiseren maar heeft tegelijkertijd aangegeven, dat zij de 

hulp bij huishouden niet kunnen voortzetten zonder het kostendekkende tarief van 

€27,50. Wij verwijzen u ook naar bijlage 2. Van het Eindverslag HH. 

 

U bent in het bezit van informatie ( uit ontslagaanvraag UWV), welke aangeeft dat 20% 

HH1 hulp is en 80% Alpha hulpen zijn bij ZONL. 

De gemeente beschikt niet over een ontslagaanvraag van ZONL. De gegevens waaraan u 

refereert zijn voor ons dan ook niet inzichtelijk.  

 

Vervolgens maakt u een berekening op basis van de bij u bekende gegevens.  

Op 5 september heeft u vragen gesteld over de financiële doorrekening. Deze zijn 

beantwoord op 8 september. Hieronder treft u nogmaals dit antwoord aan. 

 

Financiële doorrekening 

Voor de financiële doorrekening zou ik graag willen volstaan met een verwijzing naar het 

Eindrapport Hulp bij huishouden, juni 2014. In bijlage 3 van dit rapport vindt u onze 

financiële doorrekening ten aanzien van de hulp bij huishouden. Bij de financiële 

doorrekening is uitgegaan van het aantal cliënten in maart 2014 (1211 in 

Noordoostpolder) met een indicatie voor HH, die op jaarbasis 192.227 uren hulp nodig 

hebben. Dit kan afwijken van het werkelijke aantal uren (en dus ook kosten), aangezien 

fluctuaties van nieuwe en aflopende indicaties gedurende het jaar niet zijn meegenomen. 

 

Deze financiële doorrekening is verwerkt in onze “oude” Wmo begroting. Voor de laatste 

versie, waarin de publicatie van de meicirculaire en het verlengen van de overeenkomst 

met ZONL tot 1 maart 2015 is verwerkt, verwijs ik u naar het collegevoorstel Hulp bij 

huishouden per maart 2015, welke door het college op 19 augustus 2014 is vastgesteld 

en ter informatie aan de commissie Samenlevingszaken is voorgelegd. 

 

Aanvullend wordt opgemerkt dat het huidige tarief voor HH1 en HH2 per uur € 22,00 

bedraagd. Het tarief voor PGB DvAH en PGB regulier bedraagt € 15,02 per uur. 

Dienstverleners aan huis zijn NIET in dienst van ZONL maar bij de zorgvrager en maken 

dus ook geen onderdeel uit van de ontslagaanvraag. ZONL verzorgt in de huidige situatie 

de koppelingen tussen dienstverlener en zorgvrager en de kassiersfunctie.  

 

Het door u geschetste gemiddelde tarief van € 13,00 is voor ons dan ook niet te 

herleiden. Wanneer wij het gemiddelde nemen van het huidige tarief ZIN zowel HH1 als 

HH2 en PGB DvAH  en PGB regulier is dit € 18,15 (totale kosten HH per jaar / totaal 

aantal uren per jaar). 



 

Vervolgens vraagt u of er in het budget voor de WSW voor 2015 (wij interpreteren deze 

als WMO) rekening gehouden met een verbetering in de arbeidsvoorwaarden in primaire 

zin?  

In het Eindverslag HH is hierover het volgende opgenomen. Van inwoners/cliënten wordt 

in de nieuwe situatie verwacht, dat zij tegen een kostendekkend uurtarief van €12,50 de 

hulp inhuren en betalen, tenzij uit onderzoek bij het sociaal team en de bijzondere 

bijstand blijkt dat cliënt het niet kan betalen. Dan wordt cliënt individueel gecompenseerd 

voor de kosten. De inkomensafhankelijke eigen bijdrage op grond van het landelijk 

Besluit MO, die zij momenteel betalen bij de maatwerkvoorziening HH, vervalt wanneer 

zij overgaan van een maatwerkvoorziening naar een algemene voorziening.  

Bij cliënten kan het gebruik maken van de algemene voorziening HH leiden tot een 

stapeling van eigen bijdragen voor algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. 

Van belang is, dat gemeenten een vangnet zijn voor cliënten die het niet zelf kunnen 

betalen. Gemeenten kunnen een vangnet bieden voor deze cliënten, aangezien bij de 

bijzondere bijstand rekening wordt gehouden met de draagkracht van cliënt en de 

stapeling van eigen bijdragen bij algemene- en maatwerkvoorzieningen. 

Het invoegen van de (financiële) eigen verantwoordelijkheid past bij de visie, kader en 

beleidsuitgangspunten, die zijn vastgesteld. Op deze manier wordt een financiële prikkel 

bij cliënt neergelegd. Cliënt kiest zelf het aantal uren hulp per week (bijvoorbeeld 1,5 uur 

of 2,5 uur etc.) en zal hierdoor waarschijnlijk niet meer afnemen dan nodig is. 

 

Toename aanvragen bijzondere bijstand 

Het invoegen van de financiële eigen verantwoordelijkheid zal leiden tot een toename 

van het aantal aanvragen bij de bijzondere bijstand en een toename van de hierbij 

behorende uitvoeringskosten. In november/december zal een inschatting worden 

gegeven van het aantal cliënten, dat mogelijk een aanvraag gaan indienen bij de 

bijzondere bijstand. 

 

Opbouw loon ZZP’er/DVaH  

Cliënten moeten een ZZP’er/DVaH tenminste het minimumloon betalen. De gemeente 

bepaalt het loon voor de ZZP’er/DVaH. Het wettelijke minimumloon vanaf 1 juli 2014 is 

vastgesteld op €9,50 (op basis van een 36 urige werkweek).  

Het minimum bedrag inclusief vakantietoeslag van 8% bedraagt €10,26 per uur. Met het 

bedrag van €12,50 per uur wordt ruimschoots aan het wettelijk minimumloon voldaan. 

Op de site Ikzoekhuishoudelijkehulp.nl is ook te zien, dat dit een marktconform uurtarief 

is.  

 

 


