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Inleiding  

Op 7 juni 2016 heeft uw college het voorstel Hulp bij huishouden per 2017 vastgesteld 

en de raad besluit op 4 juli 2016 over het nieuwe beleid voor schoonmaakondersteuning. 

In dit voorstel is aangegeven dat een voorstel volgt over wat de recente uitspraken 

betekenen voor inwoners en welke vervolgstappen op basis hiervan nodig zijn. Bij deze 

ontvangt u het voorstel. 

 

Als gevolg van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over hulp bij 

huishouden op 18 mei 2016 is het aan de gemeente om zo spoedig mogelijk een 

beleidsaanpassing te realiseren. Dit zal worden gerealiseerd met de besluitvorming van 

de raad op 4 juli 2016. Het nieuwe beleid gaat per 1 januari 2017 in. Voor de 

tussenliggende periode is het aan de gemeente om zo goed mogelijk aan te sluiten op de 

gerechtelijke uitspraken. Na de in werking treding van het huidige beleid zijn er drie 

cliënten in beroep gegaan. Deze cliënten gaan we met terugwerkende kracht tot 1 maart 

2015 een maatwerkvoorziening toekennen of een tijdelijke oplossing bieden. Deze 

tijdelijke voorzieningen worden toegelicht in bijlage 1. 

 

Daarnaast moet worden besloten hoe we omgaan met de gevolgen van deze uitspraken 

voor inwoners. Het gaat dan om nieuwe cliënten die een melding bij de gemeente doen 

voor schoonmaakondersteuning en het gaat om inwoners die we per 1 maart 2015 

hebben verwezen naar de algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning.   

 

Doelstelling 

Een tijdelijke voorziening treffen voor inwoners met ingang van 1 augustus 2016 tot het 

moment dat het nieuwe beleid schoonmaakondersteuning in gaat per 1 januari 2017. 

 

Voorgesteld besluit 

1. Een tijdelijke voorziening bieden aan inwoners tot het nieuwe beleid 
Schoonmaakondersteuning per 1 januari 2017 in werking treedt. 

2. Per 1 augustus 2016 starten met de tijdelijke voorziening. 
3. Het tarief maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning PGB van  

€ 14,00 per uur vaststellen met ingang van 1 augustus 2016. 

4. Bij een overall tekort op het sociaal domein 2016 wordt middels de 
najaarsrapportage, decemberrapportage of jaarrekening 2016 het tekort 

onttrokken aan de koepelreserve sociaal domein. 

5. De commissie Samenlevingszaken informeren. 
 

Argumenten 

1.1 We willen alle cliënten gelijk behandelen. 

Er zijn drie cliënten in beroep gegaan. Deze cliënten gaan we (met terugwerkende 

kracht) tot 1 maart 2015) een maatwerkvoorziening toekennen of een tijdelijke oplossing 

bieden.  



We willen in de tussenliggende periode alle cliënten gelijk behandelen voor wat betreft 

het bieden van een oplossing totdat het nieuwe beleid voor schoonmaakondersteuning in 

gaat. Dit betekent, dat we met ingang van 1 augustus 2016 inwoners die er voor in 

aanmerking komen op grond van de Wmo 2015 een maatwerkvoorziening toekennen of 

een tijdelijke oplossing bieden. Er zijn geen juridische gronden waaruit blijkt dat we 

iedereen met terugwerkende kracht moeten compenseren. Het compenseren van cliënten 

met terugwerkende kracht kan precedent werking geven bij andere zaken. Daarnaast is 

het praktisch gezien onuitvoerbaar om iedereen te compenseren met terugwerkende 

kracht. Cliënten moeten bewijzen kunnen overleggen van de geleverde 

schoonmaakondersteuning, dat geeft meer ongelijkheid dan de huidige voorgestelde 

werkwijze. 

 

1.2 Dit sluit aan bij het juridisch advies. 

We willen het beleid zo goed mogelijk laten aansluiten aan bij de uitspraken. Daarom 

hebben we extern juridisch advies ingewonnen. Het juridische advies is om alle cliënten 

gelijk te behandelen en alle cliënten een maatwerkvoorziening of een tijdelijke oplossing 

te bieden, gedurende de periode dat de verordening en het beleid wordt aangepast.  

(zie bijlage 1). Het voorstel is om dit advies te volgen.    

 

2.1 Deze ingangsdatum is haalbaar. 

We willen rust en duidelijkheid voor onze inwoners en daarom de periode van mogelijke 

onzekerheid zo kort mogelijk houden. Om die reden willen we op een redelijke termijn 

starten met het treffen van een oplossing die geen nadelige gevolgen heeft voor de 

inwoner en haalbaar is voor de uitvoering. Bij een eerdere ingangsdatum is een zeer 

groot risico, dat bij cliënten die kiezen voor een PGB de uitbetaling van de SVB aan de 

dienstverlener aan huis niet tijdig plaatsvindt. In de transitie naar de tijdelijke 

voorziening (tussenliggende periode) en de structurele voorziening (vanaf 1 januari 

2017) is het voorstel dat de Wmo consulent de inwoner ondersteunt bij de transitie en 

indien nodig begeleidt bij het opstellen van de zorgovereenkomst. Dit brengt echter extra 

uitvoeringskosten met zich mee (zie kanttekening 1.3 en 2.2). 

 

3.1 Een eerdere ingangsdatum van het tarief is nodig voor het kunnen uitvoeren van de 

tijdelijke voorziening. 

De hoogte van het tarief heeft uw college al vastgesteld op 7 juni 2016. De 

ingangsdatum hiervan is gekoppeld aan het nieuwe beleid per 1 januari 2017. Voor het 

kunnen uitvoeren van de tijdelijke voorziening in de vorm van de maatwerkvoorziening 

Schoonmaakondersteuning PGB dan moet de ingangsdatum van 1 januari 2017 

verschoven worden naar 1 augustus 2016.  

 

4.1 De invoering van de tijdelijke voorziening per 1 augustus 2016 heeft budgettaire 

gevolgen voor de gemeente.  

De exacte gevolgen voor de tijdelijke voorziening per 1 augustus 2016 kunnen niet 

worden aangegeven. Met een zekere bandbreedte kan worden aangegeven wat het extra 

financieel beslag met betrekking tot de tijdelijke voorziening per 1 augustus 2016 zou 

kunnen zijn. Deze bandbreedte van de geprognosticeerde, incidentele financiële 

consequenties voor de Maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning PGB ligt tussen  

€ 480.000 en € 560.000. Deze verwachtte hogere uitgaven door de invoering van de 

tijdelijke voorziening legt het college middels de najaarsnota aan de gemeenteraad voor.  

 

De budgettaire gevolgen van de tijdelijke voorziening in de vorm van de HHT constructie 

met ZONL is reeds meegenomen in het overzicht van de meerjarenbegroting in de Notitie 

Hulp bij huishouden per 2017 (zie tabel 2). Deze meerkosten zijn in mindering gebracht 

op de beschikbare HHT middelen per 2017. 

 

 

 

 



Kanttekeningen 

1.1 Op strikt juridische gronden is het niet nodig verschillende groepen cliënten gelijk te 

behandelen. 

Inwoners die per 1 maart 2015 zijn verwezen naar de algemene voorziening voor 

schoonmaakondersteuning (indicatie “oude HH1”) en geen bezwaar en beroep hebben 

ingesteld tegen de beschikkingen, hebben strikt juridisch gezien geen recht op een 

maatwerkvoorziening of een tijdelijke oplossing. Want hun beschikkingen hebben formele 

rechtskracht gekregen. Het is dan ook op strikt juridische gronden niet nodig 

verschillende groepen inwoners gelijk te behandelen (zie bijlage 2).  

 

1.2 Er worden beschikkingen afgegeven zonder wettelijke grondslag. 

De maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning Zorg in natura (ZIN) en 

persoonsgebondenbudget (PGB) is niet vastgelegd in de huidige Verordening, Besluit 

en/of beleidsregels maatschappelijke ondersteuning en mist daarom juridische grondslag.  

Maar dit geldt ook voor de huidige algemene voorziening voor 

schoonmaakondersteuning. Deze mist na de uitspraken ook de juridische grondslag. Met 

de beschikking sluiten we zo goed mogelijk aan bij de recente uitspraken en daarnaast is 

de beschikking in het voordeel van cliënt.  

Aangezien de juridische grondslag mist voor de maatwerkvoorziening 

schoonmaakondersteuning kan voor de tijdelijke voorziening geen eigen bijdrage Wmo 

worden gevraagd aan de inwoners. Als de eigen bijdrage wel wordt berekend en cliënten 

gaan er – ten opzichte van de situatie voor de wijziging op achteruit – kunnen zij 

daartegen met succes in bezwaar gaan. Om dat risico uit te sluiten wordt tijdelijk geen 

eigen bijdrage gevraagd. Inwoners worden tegelijkertijd geïnformeerd over het feit dat 

zij vanaf 1 januari 2017 weer een eigen bijdrage moeten gaan betalen. De eigen bedrage 

voor de huidige maatwerkvoorziening Ondersteuning (oude HH2) blijft onveranderd 

bestaan, aangezien hiervoor een juridische grondslag in de huidige Verordening is 

opgenomen. Dit staat los van de maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning tot 1 

januari 2017. 

 

2.1.Een risico voor nadelige gevolgen voor de inwoner is niet geheel uit te sluiten. 

De uitvoering USD zal de acties ondernemen om te zorgen dat er tijdig een PGB 

uitbetaald kan worden door de SVB aan de dienstverlener aan huis. De gemeente heeft 

echter geen invloed op de benodigde actie van de cliënt en die bij het SVB. De cliënt 

moet de zorgovereenkomst opstellen en opsturen naar de SVB. De SVB moet de 

zorgovereenkomst arbeidsrechtelijk controleren. Door deze onzekere factoren is het niet 

100% te garanderen dat het PGB tijdig wordt uitbetaald. Bij een eerdere ingangsdatum 

dan 1 augustus 2016 is er zeker geen garantie dat alle uitbetalingen tijdig zullen 

plaatsvinden. Een aantal acties is afhankelijk van elkaar zoals het opsturen van de 

zorgovereenkomsten en accorderen hiervan door de SVB. Gezien de vakantietijd en de 

grote hoeveelheid PGB’s (variërend van 255 tot mogelijk 670) is dit niet voor 1 juli 2016 

te realiseren. Inwoners die nu een beroep doen op de bijzondere bijstand voor 

compensatie van de kosten voor de schoonmaakondersteuner moeten eerst zelf 

aangeven of zij kiezen voor een PGB en akkoord zijn met het stopzetten van de 

bijzondere bijstand. 

 

1.3 en 2.2 Dit brengt extra uitvoeringskosten met zich mee. 

De extra uitvoeringskosten zijn minimaal € 39.000 en maximaal € 69.000. Dit hangt af 

van het aantal cliënten die in aanmerking komen voor een tijdelijke voorziening. Deze 

verwachtte hogere uitgaven door de invoering van de tijdelijke voorziening legt het 

college middels de najaarsnota aan de gemeenteraad voor.  

 

Planning/Uitvoering 

De tijdelijke voorziening treedt 1 augustus 2017 in werking.  

 

 

 



 

Communicatie 

Er zal na vaststelling worden gecommuniceerd aan inwoners over de mogelijkheid om 

van een tijdelijke voorziening gebruik te maken totdat het nieuwe beleid per 2017 in 

gaat.  

 

Bijlagen 

1. Opties tijdelijke voorziening tot 1 januari 2017 
2. Juridisch advies Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn advocaten en notarissen 

 

 

Algemeen directeur/loco-secretaris, 

 


