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Onder het kopje zorg, in het linkje wordt een bedrag genoemd van 400 miljoen voor 
2015.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/11698/Kabinet-Rutte-
II/article/detail/3748856/2014/09/16/De-belangrijkste-maatregelen-uit-de-
Miljoenennota-op-een-rij.dhtml

Dit om ongewenste zaken die kunnen ontstaan door een veranderende dienstverlening 
aan bv de thuiszorg het hoofd te bieden,dit geld is om dezelfde reden ook beschikbaar 
voor de Jeugdzorg.

Vragen:
Mijn vraag aan beleidsambtenaar of wethouder: is dit bedrag juist? Zo ja wat betekent 
dit omgerekend voor onze gemeente?
Antwoord:

In het Regeerakkoord is opgenomen dat het budget voor huishoudelijke hulp in 
2015 met € 975 miljoen wordt gekort. Deze korting is later verlaagd tot € 465 
miljoen in 2015 en voor 2016 en verder naar € 610 miljoen (voorlopig). De 
voorgenomen korting is verlaagd met zo’n € 365 miljoen, tezamen met de van 

Rijn-gelden ad € 75 miljoen is dit de vermelde +/- € 400 mln. Er is sprake van 
minder korting in plaats van extra beschikbare middelen. De aanvraag voor de 
Van Rijn-gelden is, zoals u inmiddels weet, ingediend. 
Het is op dit moment niet bekend of dit zal leiden tot veranderingen in de 

macrobudgetten van de gemeente. Mocht dit zo zijn, zal dit bekend worden in 
de decembercirculaire. 

Een andere vraag gaat over de extra 40 miljoen toegevoegd aan de Van Rijn gelden.
Wat betekent dit totaal voor onze gemeente bovenop de reeds beschikbaar gestelde 75 
miljoen??
Antwoord:

In het collegevoorstel Hulp bij Huishouden per maart 2015, welke door het 
college op 19 augustus 2014 is vastgesteld en ter informatie naar de 
raadscommissie Samenlevingszaken is verzonden, is ingegaan op de praktische 
uitwerking en de effecten van de Van Rijn gelden voor de reeds beschikbaar 

gestelde 75 miljoen. Uit dit voorstel blijkt, dat de Van Rijngelden geen financiële 
dekking bieden voor inwoners om de huishoudelijke hulp in loondienst in te 
kopen. Dit wordt met de extra 40 miljoen niet anders. 
De voorwaarden zijn echter verruimd, waardoor -indien uiterlijk 30 september 

2014 is aangevraagd- het mogelijk is om af te wijken van het voor de gemeente 
gereserveerde budget. Gemeenten hebben de aanvraag voor de algemene 
voorziening tijdig ingediend en doen een beroep op middelen die ons kunnen 
helpen om de werkgelegenheid voor de huishoudelijk hulp overeind te houden. 

Het indienen van een plan betekent niet dat de aanvraag gehonoreerd wordt. In 
een later stadium zal ik u informeren over het resultaat van deze aanvraag.
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