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gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 6 juni 2016. 

Onderwerp 
Hulp bij huishouden per 2017. 

Advies raadscommissie 
Bespreekpunt. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Inleiding 
Momenteel kennen de gemeenten Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder (SUN 
gemeenten) een algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning 
(bemiddelingsbureau Huistiptop) en (aanvullend) een maatwerkvoorziening 
Ondersteuning regie/zorg ("oude HH2"). Na zorgvuldig onderzoek kan de Wmo consulent 
verwijzen naar een algemene voorziening en/of een maatwerkvoorziening toekennen. 

De algemene voorziening schoonmaakondersteuning is een laagdrempelige voorziening 
die voor alle inwoners in de SUN gemeenten toegankelijk is. De inwoner heeft geen 
indicatie nodig. De activiteiten die vallen onder schoonmaakondersteuning zijn 
bijvoorbeeld afstoffen, stofzuigen en het verzorgen van de was. De algemene voorziening 
schoonmaakondersteuning werkt als volgt: een inwoner vindt via de website 
www.huistiptop.nl een dienstverlener aan huis. Het is een digitale marktplaats van vraag 
naar en aanbod van schoonmaakondersteuning. De inwoner is de opdrachtgever en de 
dienstverlener aan huis (schoonmaakondersteuner) is de opdrachtnemer. De inwoner 
betaalt de schoonmaakondersteuner zelf. Voor inwoners die de schoonmaakondersteuner 
niet kunnen betalen is compensatie via de bijzondere bijstand mogelijk. De SUN 
gemeenten hebben deze (hoofdzakelijk) digitale bemiddeling gezamenlijk ingekocht bij 
HuisTipTop. 

Voor de maatwerkvoorziening heeft een inwoner keus uit verschillende gecontracteerde 
aanbieders (Zorg in natura / ZIN) of kiest deze voor een persoonsgebonden budget 
(PGB). Bij de maatwerkvoorziening betaalt de inwoner een eigen bijdrage, die wordt 
berekend en geïnd via het Centraal administratie kantoor (CAK). De 
maatwerkvoorziening kan bestaan uit één of meer van de volgende activiteiten: 
maaltijdverzorging, opvang en/of verzorging van kinderen bij uitval van één van de 
ouders, organisatie van het huishouden, instructie, advies en voorlichting gericht op het 
huishouden, en in bepaalde gevallen het uitvoeren van schoonmaaktaken zoals die ook 
via de algemene voorziening te verkrijgen zijn. 

De verschillende contracten rondom het huidige systeem lopen van rechtswege af op 31 
december 2016. Ook het contract voor de maatwerkvoorziening met de gecontracteerde 
aanbieders loopt af. Daarnaast loopt het werkgelegenheidsreglement met Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land (ZONL) af. Dit werkgelegenheidsreglement heeft tot doel om 
regels te stellen met betrekking tot de inzet van de Huishoudelijke hulp Toelage (HHT). 
De HHT wordt momenteel ingezet om ZONL twee jaar langer de ti jd te geven om hun 
medewerkers naar ander werk te begeleiden. Tot slot loopt het contract met betrekking 
tot de financiering van het bemiddelingsbureau HuisTipTop af per 1 januari 2017. 
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Kortom, bij voortzetting van de maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg is een 
nieuwe aanbieder nodig die op 31 december 2016 volledig operationeel moet zijn om de 
ondersteuning voor onze cliënten te garanderen vanaf 1 januari 2017. 

Met betrekking tot ons huidige systeem algemene voorziening dat in maart 2015 is 
ingevoerd zijn er drie ontwikkelingen die in de zijlijn meespelen: 

1. ZONL stopt per 1 januari 2017 met de activiteit hulp bij het huishouden en neemt 
niet deel aan de nieuwe aanbesteding maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de 
gemeente op zoek moet naar nieuwe aanbieders. 

2. Op 18 mei j l . heeft de hoogste bestuursrechter, de Centrale Raad van Beroep 
(CRvB), duidelijkheid gegeven over wat wel en wat niet mag voor wat betreft 
hulp bij huishouden onder de Wmo 2015. Dit betekent dat nieuw beleid voor 
schoonmaakondersteuning nodig is en dat we onze normtijden laten toetsen door 
een onafhankelijke ofwel geen belang bij de uitkomst hebbende derde. Ook gaan 
we in kaart brengen wat de recente uitspraken betekenen voor inwoners en 
welke vervolgstappen op basis hiervan nodig zijn. Hierover wordt een notitie 
voorbereid, die aan het college ter behandeling en vaststelling wordt voorgelegd. 
Het college legt de financiële consequenties middels de najaarsnota aan de 
gemeenteraad voor. 

3. Het voornemen van het Rijk Is om de inzet van dienstverleners aan huis in de 
algemene voorziening te verbieden per 1 januari 2017. Hier houden we rekening 
mee bij de uitwerking van nieuw beleid. Echter de precieze uitwerking en de 
ingangsdatum van dit voornemen zijn nog niet bekend. Hierdoor is het lastig 
schatten wanneer en op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven en of dit 
nog consequenties heeft voor het nieuwe beleid. 

Bovenstaande ontwikkelingen leiden er toe dat we als SUN gemeenten keuzes moeten 
maken over de inrichting van de hulp bij huishouden per 1 januari 2017. 

Doelstelling 
Het beëindigen van de huidige constructie met betrekking tot de algemene voorziening 
voor schoonmaakondersteuning en het invoeren van een maatwerkvoorziening 
schoonmaakondersteuning (oude "HH1") en het voortzetten van een 
maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg (oude "HH2") met ingang van 1 januari 
2017. 

Voorgesteld besluit 
1. Het doorverwijzen van cliënten naar de markt voor schoonmaakondersteuning 

met ingang van 1 januari 2017 beëindigen. 
2. De financiële compensatie voor schoonmaakondersteuning via de bijzondere 

bijstand stopzetten met ingang van 1 januari 2017. 
3. De maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning ZIN en PGB in werking laten 

treden per 1 januari 2017. 
4. Het tarief maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning PGB van 

€ 14,00 per uur vaststellen met ingang van 1 januari 2017. 
5. Instemmen met het openhouden van de optie om de bemiddelingsfunctie door te 

zetten per 1 januari 2017. 
6. De niet bestede HHT middelen over de jaren 2015 en 2016 incidenteel in te zetten 

in het jaar 2017 ten behoeve van de meerkosten van maatwerkvoorziening 
Schoonmaakondersteuning voor het jaar 2017. 

7. De maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg ZIN en PGB voortzetten per 1 
januari 2017. 

8. De effecten van de in te voeren maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning 
en het voortzetten van de maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg per 1 
januari 2017 conform beleid binnen de beschikbare middelen afkomstig van de 
integratie-uitkering Sociaal Domein en integratie-uitkering Wmo 2007 opvangen. 
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Argumenten 
1.1 De huidige algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning voldoet op 
onderdelen niet aan de specifieke voorwaarden die gelden voor een algemene 
voorziening onderde Wmo 2015. 
Dit blijkt uit verschillende uitspraken. Hierdoor is nieuw beleid voor 
schoonmaakondersteuning nodig met ingang van 1 januari 2017. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de bijgevoegde Notitie Hulp bij Huishouden 
per 2017 J . 

2.1 De financiële compensatie voor schoonmaakondersteuning via de bijzondere bijstand 
is overbodig met ingang van 1 januari 2017. 
De financiële compensatie voor schoonmaakondersteuning via de bijzondere bijstand is 
gekoppeld aan de algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning. De inwoner 
betaalt de kosten voor de schoonmaakondersteuner zelf. Als de inwoner dit niet kan 
betalen is financiële compensatie via de bijzondere bijstand mogelijk. Aangezien de 
algemene voorziening voor schoonmaakondersteuning wordt beëindigd per 1 januari 
2017 kan ook de financiële compensatie via de bijzondere bijstand per die datum worden 
beëindigd. 

3.1 De maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning ZIN en PGB sluit aan bij de 
Wmo 2015 en de Visie Krachtig Noordoostpolder. 
Uit de uitspraken blijkt dat onze huidige algemene voorziening op onderdelen niet 
voldoet aan de Wmo 2015. Het opzetten van een nieuwe algemene voorziening blijkt op 
juridische gronden niet op een toekomstbestendige manier te kunnen worden opgezet die 
voldoet aan de Wmo 2015. Daarbij sluit een nieuwe algemene voorziening niet aan bij 
ons uitgangspunt van zelforganiserend vermogen en de bedoeling van de Wmo 2015 en 
bij het beleidsuitgangspunt "cliënt behoudt voor zover dat in de invloedssfeer van de 
gemeente ligt zoveel mogelijk zijn vertrouwde hulp / dienstverlener aan huis", want de 
inzet van dienstverleners aan huis kan niet via een algemene voorziening. Ook heeft de 
algemene voorziening geen meerwaarde ten opzichte van een maatwerkvoorziening. 
Gezien de aanvullende voorwaarden rondom de algemene voorziening is het verschil met 
een maatwerkvoorziening grotendeels teniet gedaan. Concluderend kan worden gesteld 
dat de algemene voorziening niet op een laagdrempelige wijze voor inwoners is in te 
richten, het zelforganiserend vermogen van inwoners niet kan worden benut en er geen 
financieel verschil is voor de gemeente tussen maatwerkvoorziening en de algemene 
voorziening. 

We willen rust voor onze inwoners en toekomstbestendig beleid neerzetten. Een nieuwe 
algemene voorziening is daarom geen optie. Nu uit de uitspraken blijkt dat het op basis 
van juridische gronden niet haalbaar is een nieuwe laagdrempelige algemene voorziening 
op te zetten is dit ook geen voordeel meer ten opzichte van de maatwerkvoorziening. De 
maatwerkvoorziening sluit zodoende goed aan op de Wmo 2015. Daarnaast sluit de 
maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning PGB goed aan bij het uitgangspunt van 
zelforganiserend vermogen, waarbij wordt uitgegaan wat de inwoner nog zelf kan met 
behulp van mensen uit zijn of haar omgeving. De cliënten kunnen met een PGB zelf hun 
particuliere hulp inhuren en zelf overleggen met de dienstverleners aan huis wanneer 
deze schoonmaakondersteuning kan bieden en welke taken de dienstverleners aan huis 
uitvoert binnen de afgesproken t i jd . Zodoende bestaat de mogelijkheid dat de cliënt zijn 
vertrouwde hulp kan behouden en zo ook de werkgelegenheid van de dienstverleners aan 
huis kan worden behouden. 

1 De Notitie Hulp bij huishouden per 2017 is opgesteld in samenwerking met gemeente Urk. Dit 
vanwege het feit, dat het voorstel eerder in het college van gemeente Steenwijkerland is 
behandeld en vastgesteld en de notitie destijds nog niet gereed was. Daarom staat het logo van 
gemeente Steenwijkerland niet op het voorblad. Gemeente Steenwijkerland heeft alleen de 
informatie op basis van de gezamenlijke voorbereiding van de SUN gemeenten In het college- en 
raadsvoorstel uitgewerkt. 



No 405070-4 

Voor meer gevolgen van het in werking treden van de maatwerkvoorziening wordt 
verwezen naar de bijgevoegde Notitie Hulp bij huishouden per 2017. 

3.2 De invoering van een maatwerkvoorziening heeft (financiële) gevolgen voor cliënten 
en schoonmaakondersteuners. 
De gevolgen voor cliënten en schoonmaakondersteuners zijn beschreven in de 
bijgevoegde notitie en daarom wordt voor zorgvuldige en uitgebreide informatie hierover 
verwezen naar bijgevoegde notitie. 

4.1 Dit is een aantrekkelijk tarief. 
Er is een inschatting gemaakt van het salaris van een dienstverlener aan huis per 2017 
op basis van de CAO W T . Het geïndexeerde tarief komt per 2017 naar schatting uit op 
€ 13,00 per uur (zie bijlage 2 van de notitie). Dit is het hoogste tarief van de in de CAO 
VVT voorgestelde vijf loonschalen. Ons tarief voor een maatwerkvoorziening 
Schoonmaakondersteuning (oude HH1), inclusief service, bemiddelings en 
kassiersfunctie, bedroeg tot 1 maart 2015 € 15,02 per uur. Het voorstel is een tarief 
maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning PGB hiertussen in vast te stellen, 
namelijk € 14,00 per uur. Dit is een aantrekkelijk tarief voor een dienstverlener aan huis. 
Op deze manier kan cliënt zijn vertrouwde hulp behouden indien dienstverlener blijft 
werken als dienstverlener aan huis. 

5.1 Nieuwe cliënten die gebruik willen maken van een schoonmaakondersteuner kunnen 
terecht bij het bemiddelingsbureau. 
Op deze wijze behouden cliënten die zelf de regie willen houden over de afspraken met 
de schoonmaakondersteuner, de uit te voeren taken e.d. de mogelijkheid om voor PGB te 
kiezen ondanks dat zij op moment van melding nog geen schoonmaakondersteuner 
hebben die de schoonmaakwerkzaamheden kan uitvoeren. 

6.1 De Niet bestede HHT gelden blijven ten gunste van de Hulp b i j huishouden per 2017. 
De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) periode, die is ingezet om ZONL twee jaar langer 
de ti jd te geven om hun medewerkers naar ander werk te begeleiden, loopt eind dit jaar 
af. Het college moet verantwoording afleggen aan de raad over de aanwending van de 
HHT-gelden 2015 en 2016. Het voorstel aan de raad is om de niet bestede HHT middelen 
in het jaar 2017 in te zetten voor de maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning en 
maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg. 

7.1 De uitspraken hebben hier geen invloed op. 
De maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning kan inhoudelijk worden voortgezet 
op dezelfde wijze vanaf 2017. Echter het contract met de gecontracteerde aanbieders 
loopt op 31 december 2016 af. Daarnaast heeft ZONL aangegeven per 1 januari 2017 te 
stoppen met de activiteit hulp bij het huishouden en niet deel te nemen aan de nieuwe 
aanbesteding maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de gemeente op zoek moet naar 
nieuwe aanbieders. De voorbereiding van de aanbesteding is inmiddels in gang gezet. 

8.1 De invoering van maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning en het voortzetten 
van de maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg per 1 januari 2017 heeft 
budgettaire gevolgen voor de gemeente. 
De exacte gevolgen voor de invoering van een maatwerkvoorziening 
Schoonmaakondersteuning en het voortzetten van de maatwerkvoorziening 
Ondersteuning regie/zorg per 1 januari 2017 kunnen niet worden aangegeven. Met een 
zekere bandbreedte kan worden aangegeven wat het extra financieel beslag met 
betrekking tot de invoering van maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning en het 
voortzetten van de maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg per 1 januari 2017 
zou kunnen zijn. Deze bandbreedte van de geprognosticeerde, structurele financiële 
consequenties ligt tussen € 700.000 en € 1.030.000 (zie tabel 2 van paragraaf 3.3 van 
de notitie). 
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Deze verwachtte hogere uitgaven door de invoering van maatwerkvoorziening 
schoonmaakondersteuning en het voortzetten van de maatwerkvoorziening 
Ondersteuning regie/zorg per 1 januari 2017 worden opgevangen binnen het totale 
beschikbare budget van het Sociale Domein en op basis van de integratie-uitkeringen 
Wmo 2007 en integratie-uitkering Sociaal Domein (Participatie, Wmo 2015 en Jeugdhulp 
2015). Voor 2017 ligt dit (incidenteel) en financieel gezien anders. De restantmiddelen 
afkomstig van de HHT-gelden 2015 en 2016 worden indien de raad hiertoe besluit in 
2017 ingezet om de ontstane verwachtte hogere uitgaven incidenteel op te kunnen 
vangen. 

Kanttekeningen 
1.1 Een goed communicatieplan aan inwoners is nodig om periode van mogelijke 
onzekerheid voor cliënten en schoonmaakondersteuners 2 zo kort mogelijk te houden. 
Inwoners kunnen mogelijk denken dat door het beëindigen van de algemene voorziening 
voor schoonmaakondersteuning hun ondersteuning niet wordt gecontinueerd. Dit is niet 
het geval. Gemeenten hebben een taak om met ingang van 1 januari 2017 ervoor te 
zorgen dat inwoners die dit nodig hebben kunnen beschikken over ondersteuning. Ook 
kan meespelen dat inwoner zorgen heeft of deze zijn vertrouwde 
schoonmaakondersteuner kan behouden. Gemeente zal voor zover dat in de 
invloedssfeer van de gemeente ligt zoveel mogelijk inzetten op het behouden van de 
koppeling tussen inwoner en schoonmaakondersteuner. 

3.1 De invoering van een maatwerkvoorziening heeft (financiële) gevolgen voor cliënten 
en schoonmaakondersteuners. 
De gevolgen voor cliënten en schoonmaakondersteuners zijn beschreven in de 
bijgevoegde notitie en daarom wordt voor zorgvuldige en uitgebreide informatie hierover 
verwezen naar bijgevoegde notitie. 

3.2 De invoering van een maatwerkvoorziening leidt tot een wijziging van de 
uitvoeringskosten. 
De compensatie via de bijzondere bijstand vervalt. Daartegenover staat mogelijk extra 
werk door meer afhandelingen van PGB. 

3.3 De invoering van een maatwerkvoorziening leidt tot meerkosten ten opzichte van de 
huidige meerjarenbegroting. 
Voor de gemeente heeft het teruggaan naar de oude situatie, namelijk alleen een 
maatwerkvoorziening, behoorlijk financiële consequenties. De financiële consequenties 
worden opgevangen binnen de huidige beschikbare middelen van het Sociaal Domein 
welke worden verkregen middels de integratie-uitkering Sociaal Domein en de 
integratieuitkering Wmo 2007. Hoe we financieel structureel uitkomen ten opzichte van 
een nieuwe meerjarenbegroting is in onderzoek. Mogelijk leidt dit tot voorstellen voor 
aanpassingen van het huidig ingezette beleid ten aanzien van de onderdelen Participatie, 
Jeugdhulp, Wmo 2007 en Wmo 2015. Vooralsnog wordt dit effect niet gezien. Uit een 
analyse van de bestedingen 2015 en 2016 kunnen compenserende effecten naar voren 
komen, zoals dat nu op de bijzondere bijstand wordt verwacht. 

In de financiële berekening is uitgegaan van de historische verdeling tussen 
maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning ZIN (25% tot 35%) en PGB (65% tot 
75%). Het tarief PGB is fors lager per uur dan het tarief ZIN. Een verschuiving van PGB 
naar ZIN kan tot een forse toename van de kosten leiden. 
De schatting is dat de cliënt bij de transitie (van de algemene voorziening naar de 
maatwerkvoorziening) per 2017 zoveel mogelijk zijn vertrouwde hulp wil behouden. 

2 Onder schoonmaakondersteuners wordt verstaan: Dienstverleners aan Huls en medewerkers 
momenteel in loondienst bij ZONL. 
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Dit bleek ook het geval tijdens de transitie van de maatwerkvoorziening naar de 
algemene voorziening in maart 2015. Tijdens informatiebijeenkomsten die destijds zijn 
georganiseerd zijn veel cliënten samen met hun hulp naar deze bijeenkomsten gekomen. 
In de komende transitie is de verwachting daarom als volgt: 

1. Client met een beperking die gebruik maakt van de algemene voorziening en 
opdrachtgever is van een dienstverlener aan huis zal naar verwachting kiezen 
voor een maatwerkvoorziening PGB. Op deze manier kan cliënt zijn vertrouwde 
hulp behouden indien dienstverlener blijft werken als dienstverlener aan huis. 
Daarnaast is cliënt vanaf 1 maart 2015 gewend aan opdrachtgeverschap en dit 
heeft als voordeel dat cliënt zelf meer kan regelen en kan overleggen met 
dienstverlener aan huis wanneer deze schoonmaakondersteuning kan bieden en 
welke taken de dienstverlener aan huis uitvoert binnen de afgesproken tijd. 
Daarnaast heeft het als voordeel voor cliënt dat een lager PGB uurtarief mogelijk 
leidt tot een lagere eigen bijdrage via het CAK. Ook is de inschatting dat de 
dienstverlener aan huis grotendeels zal blijven werken als dienstverlener aan huis. 
De dienstverlener aan huis werkt al jaren als dienstverlener aan huis. Daarnaast is 
het tarief van € 14,00 per uur naar ons oordeel een aantrekkelijk tarief. 

2. Client met een beperking die gebruik maakt van de algemene voorziening en een 
hulp heeft die in loondienst is bij ZONL zal naar verwachting kiezen voor een 
maatwerkvoorziening ZIN. Op deze manier kan cliënt zijn vertrouwde hulp 
behouden indien nieuwe aanbieder de medewerker van ZONL overneemt en indien 
hulp blijft werken als medewerker in loondienst én mogelijk bij dezelfde aanbieder 
een dienstverband krijgt. Hier heeft de gemeente geen invloed op. Gemeente kan 
alleen doen wat in de invloedssfeer ligt, dus de visie van aanbieders vragen in de 
aanbesteding omtrent dit punt. 

Gezien bovenstaande is de verwachting dat de verschuiving van PGB naar ZIN beperkt 
zal zijn. 

In de financiële berekening is uitgegaan van maximale tarieven. De werkelijke uitgaven 
hangen af van het daadwerkelijke gebruik, de tarieven die uit de aanbesteding komen, of 
er voor schoonmaakondersteuning een verschuiving optreedt van PGB naar ZIN en of we 
terug moeten naar de normtijden vanuit het CIZ protocol. 

4.1 Dit tarief brengt hogere kosten met zich mee ten opzichte de gemaakte inschatting 
van het salaris van een dienstverlener aan huis per 2017 op basis van de CAO WT. 
De kosten zijn hoger, dan wanneer wordt gekozen voor de gemaakte inschatting van het 
salaris van een dienstverlener aan huis per 2017 op basis van de CAO WT, namelijk 
€ 13,00 per uur per 2017. Aan de andere kant zal het tarief maatwerkvoorziening 
Schoonmaakondersteuning ZIN welke uit de aanbesteding zal blijken, hoger zijn voor de 
gemeente. Wij hebben veel dienstverleners aan huis die schoonmaakondersteuning 
uitvoeren en vinden het belangrijk om naast marktconforme tarieven ZIN oog te hebben 
voor een aantrekkelijk tarief maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning PGB. 

5.1 Dit betekent dat overleg nodig is met een bemiddelingsbureau voor 
schoonmaakondersteuning. 
Gezien alle ontwikkelingen is een gesprek nodig met HuisTipTop hoe zij hiertegenover 
staan. Eventueel zijn andere opties voor de bemiddelingsfunctie mogelijk. 

Planning/uitvoering 
De maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning treedt op 1 januari 2017 in werking 
en de maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg wordt vanaf 1 januari 2017 
voortgezet. Voor 1 januari 2017 wordt het doorverwijzen van cliënten naar de markt en 
de financiële compensatie voor schoonmaakondersteuning via de bijzondere bijstand 
stopgezet. 
De Verordening, Besluit en beleidsregels Maatschappelijke ondersteuning worden dit jaar 
aangepast en treden 1 januari 2017 in werking. 
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Communicatie 
Er zal zo spoedig mogelijk een communicatieplan worden ontwikkeld om periode van 
mogelijke onzekerheid voor cliënten en schoonmaakondersteuners zo kort mogelijk te 
houden. 

Bijlagen 
1. Notitie Hulp bij huishouden per 2017 
2. Advies Participatieraad Sociaal domein 

a. Mail 
b. Word document 

3. Reactie op advies Participatieraad Sociaal domein 

Het college van burgemeester en wethouders, 
de burgemeester 

Portefeuillehouder 
Steller : mevrouw J.L. Okma; 32 29; 
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gemeente 
NOORDOOSTPOLDER 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016, no. 405070-1; 

gelet op artikel 2.1.1. en volgende van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 

gezien het advies van de Participatieraad Sociaal domein; 

B E S L U I T : 

1. Het doorverwijzen van cliënten naar de markt voor schoonmaakondersteuning 
met ingang van 1 januari 2017 te beëindigen. 

2. De financiële compensatie voor schoonmaakondersteuning via de bijzondere 
bijstand stop te zetten met ingang van 1 januari 2017. 

3. De maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning ZIN en PGB in werking te 
laten treden per 1 januari 2017. 

4. Het tarief maatwerkvoorziening Schoonmaakondersteuning PGB van 
€ 14,00 per uur vast te stellen met ingang van 1 januari 2017. 

5. In te stemmen met het openhouden van de optie om de bemiddelingsfunctie door 
te zetten per 1 januari 2017. 

6. De niet bestede HHT middelen over de jaren 2015 en 2016 incidenteel in te zetten 
in het jaar 2017 ten behoeve van de meerkosten van maatwerkvoorziening 
Schoonmaakondersteuning voor het jaar 2017. 

7. De maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg ZIN en PGB voort te zetten per 
1 januari 2017. 

8. De effecten van de in te voeren maatwerkvoorziening schoonmaakondersteuning 
en het voortzetten van de maatwerkvoorziening Ondersteuning regie/zorg per 1 
januari 2017 conform beleid binnen de beschikbare middelen afkomstig van de 
integratie-uitkering Sociaal Domein en integratie-uitkering Wmo 2007 op te 
vangen. 

Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 4 jul i 2016. 
De griffier, de voorzitter. 


