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Inleiding 

Per 1 januari 2015 krijgen we als gemeente te maken met een omvangrijke decentralisatie van taken binnen 

het sociale domein.  De geplande overheveling van taken zal gepaard gaan met een forse korting op de 

bestaande rijksbudgetten. Zo worden gemeenten met een absolute korting geconfronteerd op hun budget 

voor de hulp bij het huishouden (voor Heusden ongeveer 20% op basis van meicirculaire 2014). Deze 

bezuiniging is een directe aanleiding om onderzoek te doen naar hervorming van de hulp bij het huishouden. 

In november 2013 heeft het college besloten in te stemmen met het onderzoek naar de mogelijkheid om de 

hulp bij het huishouden om te buigen naar een algemene voorziening. Dit voorstel gaat over de hoofdlijnen 

van onze denkrichting. Voordat we overgaan tot de verdere uitwerking van deze gedachtenlijn en formele 

besluitvorming, willen we graag advies vragen aan uw raad.  

Wij verzoeken u om met deze informatie vertrouwelijk om te gaan, omdat deze nog niet openbaar is en 

hierover pas later dit najaar formeel wordt besloten. Het late tijdstip van besluitvorming heeft enerzijds te 

maken met de nadere uitwerking van deze gedachte tot een voorstel, anderzijds met het feit dat de nieuwe 

Wmo nog niet definitief is vastgesteld.  

 

Vraagstelling 

Wij vragen u om ons te adviseren op de volgende punten: 

- Kunt u zich vinden in de gedachtenlijn over de hulp bij het huishouden van 1 januari 2015?; 

- Hoe kunnen we mensen prikkelen om af te zien van hulp bij het huishouden b.v. als ze hierin zelf in 

financiële zin kunnen voorzien?; 

- Heeft u nog aandachtspunten die u ons wilt meegeven voor het vervolgtraject? 
 
Feitelijke informatie 

Samen met de Langstraatgemeenten inventariseerden we hoe de hulp bij het huishouden is om te vormen 

tot een algemene voorziening.  

Hieruit  resulteerden twee varianten: 

- de hulp bij het huishouden overlaten aan de vrije markt en mensen met een beperkt inkomen 

ondersteunen vanuit de bijzondere bijstand; 

- een algemene voorziening creëren en aanbieden tegen een niet commerciële maar wel billijke prijs en 

voor de Heusdenpashouder op deze prijs een korting verstrekken.  

 

Het college heeft aangegeven de hulp bij het huishouden voor iedereen toegankelijk te willen houden. Dit 

uitgangspunt leidde tot het onderzoeken van een derde variant, te weten een maatwerkvoorziening waarbij 

met de zorgaanbieders afspraken worden gemaakt op grond van populatiebekostiging en 

resultaatverantwoording. 

Deze variant sluit aan bij de voorkeur die we ook  in de regio’s  Midden-Brabant en Noordoost Brabant  zien.  

 

Voor wat betreft de samenwerking in Langstraatverband is ervoor gekozen om de andere gemeenten te 

informeren over de voortgang en de lijn, maar niet op voorhand gezamenlijk te komen tot één aanpak. De 

afweging hangt in iedere gemeente de afweging samen met de lokale keuzes bij de inrichting van het sociaal 

domein.  
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Afweging 

Het voorstel is om te kiezen voor de variant van een maatwerkvoorziening die is gebaseerd op 

populatiebekostiging van de zorgaanbieders. 

 

Ten opzichte van de huidige werkwijze behouden we: 

- een individuele toets op de noodzaak voor een voorziening, waarvoor een beschikking wordt afgegeven; 

- de eigen bijdragesystematiek volgens het CAK; 

- afspraken met zorgaanbieders (de coöperatie) over bekostiging van de voorziening; 

- mensen met een minimuminkomen kunnen de eigen bijdrage CAK via de bijzondere bijstand vergoed 

krijgen.  

 

Ten opzichte van de huidige werkwijze wijzigt dat: 

- de beschikking bij voorkeur alleen toegang geeft tot de voorziening en het resultaat benoemt; 

- met de zorgaanbieders (coöperatie) een budget wordt afgesproken dat is gebaseerd op een gemiddeld 

aantal uren per klant (we denken aan 2 uur) en een verwachte omvang van het aantal gebruikers; we 

gaan hierbij uit van een tarief dat lager ligt dan het huidige tarief;  

- met dit budget, afhankelijk van de behoefte van de klanten, wordt bepaald waar een inzet nodig is van 

gemiddeld minder of meer uren.  

 

Het is de verwachting dat met de voorgestelde variant, waarbij we uit gaan van een gemiddeld aantal uur 

van 2 uur per klant plus een lager tarief de korting van het Rijk grotendeels kan worden gerealiseerd.  

 

Een ander aspect, dat te betrekken is bij de weging,  betreft de consequenties voor de zorgaanbieders. Uit 

een gesprek met Thebe blijkt dat het de verwachting is dat, ongeacht welke variant de gemeente kiest,  

40% van de huidige werknemers moet afvloeien per 1 januari 2015.  

 

Binnen de huidige gedachtelijn over het sociaal domein is de te vormen coöperatie van aanbieders straks  

verantwoordelijk voor de uitvoering van de maatwerkvoorziening op basis van populatiebekostiging.  

De raamovereenkomst met de zorgaanbieders is opgezegd om per  

1 januari 2015 op een nieuwe manier te kunnen werken. De huidige zorgaanbieders zijn over dit voornemen 

inmiddels mondeling geïnformeerd. Ze worden, voor zover ze aansluiten bij de coöperatie, ook betrokken bij 

de verdere uitwerking van de nieuwe werkwijze.  

 

Overigens is er voor de huidige klanten een overgangsperiode van toepassing, omdat de Wmo pas per  

1 januari 2015 kan worden ingevoerd en ook de raad hierover pas besluit aan het eind van het jaar.  

 

Procedure 

Globale vervolgstappen: 

- consultatie Wmo-adviesraad en sociale partners; 

- in gesprek gaan met de zorgaanbieders/alfacheque de Langstraat; 

- opstellen raadsvoorstel; 

- invoering/communicatietraject; 

- interne afstemming communicatie over informeren huidige klanten. 

 

Tot slot  

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze adviesaanvraag, dan kunt u hierover contact 

opnemen met Digna van den Broek via dvdbroek@heusden.nl of tel. 073-5131275 (op vakantie van 1 t/m 22 

augustus). Wij zien u advies graag tegemoet uiterlijk vrijdag 5 september a.s.. Mocht u daar prijs op stellen, 

dan lichten wij deze aanvraag graag toe in uw vergadering van 1 of 2 september. 
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