
Bijlage 1 Opties tijdelijke voorziening tot 1 januari 2017 

 

 

1. Doorgaan met Algemene voorziening via Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 
constructie met ZONL 

De algemene voorziening blijft in stand totdat de verordening en het beleid zijn 

gewijzigd. De algemene voorziening wordt echter betaald door de gemeente. De 

gemeente betaalt het volledige tarief van € 23,00 per uur (in plaats van € 10,50 per uur) 

aan ZONL. Dit is een tijdelijke oplossing tot 1 januari 2017. Per 1 januari 2017 worden 

ook deze cliënten omgezet naar een maatwerkvoorziening conform het nieuwe beleid per 

1 januari.  

 

Bij inwoners die al een (gedeeltelijke) compensatie ontvangen voor 

schoonmaakondersteuning via de bijzondere bijstand wordt deze compensatie per 1 

augustus 2016 stopgezet. Hierbij wordt aangekondigd dat de voorziening tijdelijk is dat 

er nieuwe besluiten worden genomen zodra het nieuw beleid is vastgesteld.  

 

2. Maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning PGB 
Een maatwerkvoorziening wordt verstrekt, in combinatie met een PGB. Gemeente betaalt 

de kosten voor de maatwerkvoorzining. Er wordt voor de tijdelijke maatwerkvoorziening 

geen eigen bijdrage via het CAK aan inwoners gevraagd. Er moet een beschikking aan 

inwoners worden afgegeven. Bij inwoners die vanaf 1 maart 2015 naar de algemene 

voorziening zijn verwezen moet zorgvuldig onderzoek worden verricht als inwoners 

aangeven dat hun situatie gewijzigd is ten opzichte van het eerder indicatiebesluit. Dit is 

een structurele oplossing en loopt al vooruit op de beleidswijziging per 2017. Per 1 

januari wordt de maatwerkvoorziening definitief conform het nieuwe beleid per 1 januari. 

 

Bij inwoners die al een (gedeeltelijke) compensatie ontvangen voor 

schoonmaakondersteuning via de bijzondere bijstand wordt deze compensatie per 1 

augustus 2016 stopgezet. Hierbij wordt aangekondigd dat de voorziening tijdelijk is dat 

er nieuwe besluiten worden genomen zodra het nieuw beleid is vastgesteld.  

 

 

In de praktijk zal de gemeente beide tijdelijke voorzieningen inzetten, want de schatting 

is dat de inwoner bij de transitie (van de algemene voorziening naar de tijdelijke 

voorziening) zoveel mogelijk zijn vertrouwde hulp wil behouden. Inwoners die verwezen 

zijn naar de algemene voorziening en die gebruik maken van hulpen op basis van de 

regeling dienstverlening aan huis kunnen (indien zij dit willen) worden omgezet naar een 

maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning in combinatie met een PGB, zoals 

hierboven beschreven. Inwoners die verwezen zijn naar de algemene voorziening en die 

gebruik maken van medewerkers in loondienst van ZONL houden de algemene 

voorziening en betalen geen bijdrage meer aan ZONL. Die eigen bijdrage wordt door de 

gemeente aan ZONL betaald. Voor 1 januari 2017 worden ook deze cliënten omgezet 

naar een maatwerkvoorziening.  

 

Bovenstaand tijdelijke oplossingen gelden ook voor nieuwe cliënten. Nieuwe cliënten 

kunnen indien zij daarvoor in aanmerking komen ook een toekenning krijgen voor een 

maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg ZIN of PGB. 

 


