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Ons kenmerk: CONCEPT 

*CONCEPT* 
Relatie met:   

 

ANNEBMemo 

Memo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de raadsvergadering van heeft u het college verzocht aanspraak te maken op deze 

extra gelden en het geld dat extra is binnengekomen in te zetten om de doorgevoerde 

bezuinigingen op de huishoudelijke hulp 1(HH1) zoveel mogelijk te repareren. 

 

Wij informeren u het volgende. 

 

Beleid gemeente Schagen 

Besluit februari 2015 

De gemeente Schagen heeft de hulp bij het huishouden - kort samengevat- als volgt hervormd: 

• iedere burger is zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken van zijn huis: de klant dient 

zelf of met behulp van zijn eigen netwerk hiervoor een oplossing te vinden;  

• het wijkteam helpt - indien nodig- de klant bij het vinden van een oplossing;  

• als dit niet lukt en er zijn geen financiële middelen om zelf een oplossing te regelen, dan 

kan door de klant een beroep worden gedaan op de bijzondere bijstand; 

• deze beleidshervorming heeft niet betrekking op de hulp bij het huishouden categorie 2 

(HH2), hetgeen betekent dat het beleid met betrekking tot HH2 voorlopig niet wijzigt; 

• het nieuwe beleid treedt op 1 maart 2015 in werking.   

Bestaande klanten behouden gedurende 6 maanden na inwerkingtreding van het nieuwe 

beleid (tot 1 september 2015) hun oude rechten. Daarna is een verlengde overgangsperiode (de 

laatste 4 maanden van 2015 en de eerste 4 maanden van 2016) mogelijk door inzet van de 

Huishoudelijke Hulp Toelage.  

 

Financieel 

Op de hulp bij het huishouden is structureel een korting door het rijk van 40% opgelegd. Voor de 

gemeente Schagen betekent dit een te realiseren bezuiniging van € 1,4 miljoen.  

Bezuiniging in 2014 

In 2014 is een bezuiniging van € 600.00 op hulp bij het huishouden gerealiseerd. 

 

Raadsbesluit februari 2015 

Raadsbesluit februari 2015 en bijgevoegde notitie “Hervorming huishoudelijke hulp” 

De gemeente krijgt vanaf 2016 een korting te verwerken op de inkomsten voor huishoudelijke 

hulp (onderdeel van de Wmo-integratieuitkering). Vanuit deze inkomsten betalen we nu HH1 en 

HH2. In 2015 wordt al een groot deel van deze vermindering doorberekend in onze begrotingen. 

Wat dit exact betekent voor onze gemeenten vindt u in onderstaande tabel. 

 

Tabel 1: Budgetten (HH1 en HH2) in begrotingen 2014, 2015 en 2016  en korting HH1 

Budget HH (HH1+HH2) in begroting 2014     € 2.662.686 

Budget HH (HH1+HH2) in begroting 2015    € 2.031.852   

Budget HH (HH1+HH2) in begroting 2016    € 1.860.532 

 

Korting ten laste van HH1 ten opzichte van begroting 2014 €   802.154 
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HHT-gelden 

In 2015 is de regeling voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT)in het leven geroepen. De 

gemeente Schagen ontvangt daarom in 2015 en 2016 extra gelden.  

2015: € 321.512 

2016:  € 321.512 

Deze zijn ingezet voor het verlengen van de overgangstermijn van 1 september 2015 naar 1 mei 

2016. 

 

Begroting 2016 

In de begroting 2016 is een bedrag van € 2.132.953 voor HH1 en HH2 opgenomen. 

In dit bedrag is al opgenomen het bedrag van de HHT-gelden (€ 321.512).  

 

Het is een misverstand dat gemeenten extra budget voor de HH zouden krijgen. In 2016 is er een 

incidenteel bedrag van 200 miljoen aan HHT middelen (deels overgebleven middelen van 2015). 

Dit bedrag bestaat uit twee componenten, nl. 140 miljoen van de al vergeven HHT gelden (zie 

boven) en 60 miljoen van overgebleven middelen uit 2015. Alle voorwaarden voor de HHT 

middelen zijn losgelaten en gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij het inzetten. 

In 2016 betekent dit dat er op basis van de HHT € 321.512 en om en nabij de € 150.000 (60 miljoen 

landelijk) waarschijnlijk beschikbaar is in de meicirculaire gemeentefonds 2016. 

 

Vanaf 2017 wordt het HHT budget structureel en is dit landelijk 40 miljoen. Dit is eveneens vrij 

inzetbaar. 

Op basis van bovenstaande is de conclusie: de bezuiniging van 40% op het HH budget wordt 

met de HHT middelen met enkele procenten verminderd. Van extra geld is geen sprake. 

 

In de meicirculaire, die in de maand juni verschijnt, wordt duidelijk hoeveel deze 40 miljoen 

concreet is voor de gemeente Schagen.  

Op basis van de berekening die normaliter wordt gehanteerd zal dit gaan om een bedrag van  

om en nabij de € 100.000 vanaf 2017. 

 

Eind 2015 zijn alle cliënten geherindiceerd. Een aantal cliënten is van de HH1 naar de HH2 

overgegaan (om en nabij de 10%) en de overige cliënten kunnen gebruik maken van de 

bijzondere bijstand. Een deel van het budget zal worden overgeheveld van HH1 naar HH2 en het 

overige deel naar het budget voor de bijzondere bijstand. Er vindt een verschuiving van 

budgetten plaats. 

 

Benodigde inzet 

HH2 verwachting in 2016: € 800.000 (o.b.v. cliënten februari 2016) 

HH1 verwachting in 2016: € 900.000 (o.b.v. 70% van totaal aantal cliënten februari 2016) 

 

In Schagen zijn er ruim 500 cliënten die HH1 ontvangen tot 1 mei 2016 op grond van de 

overgangsregeling (Wmo). 

Wij gaan er van uit dat maximaal 70% van deze cliënten in aanmerking komt van de bijzondere 

bijstand.  

 

Rechtspraak 

Op dit moment zijn er in den lande uitspraken van Rechtbanken die op verschillende 

vraagstellingen ten aanzien van hulp bij het huishouden ingaan. De uitspraken van Rechtbank 

Arnhem en de Rechtbank Zeeland West-Brabant lichten wij er uit.  

 

Vraagstelling 

De Rechtbank Gelderland kreeg de volgende rechtsvraag voorgelegd: Is hulp bij het huishouden 

een algemeen gebruikelijke voorziening?  

De Rechtbank Zeeland West Brabant kreeg de volgende rechtsvraag voorgelegd: Valt hulp bij 

het huishouden categorie (schoonmaakwerkzaamheden)  al dan niet onder de Wmo?  
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Rechtbank Gelderland, 17-12-2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7847 en 7848,7849, 7850, 7851, 7852, 7853, 

7854, 7855 en 7856 Wmo 2015.  

Huishoudelijke hulp is geen algemeen gebruikelijke voorziening. Hulp bij het huishouden valt 

onder het begrip maatschappelijke ondersteuning en hoort om die reden tot de zorgplicht van 

de gemeente. Huishoudelijke hulp is geen algemeen gebruikelijke voorziening. Rechtbank 

Gelderland heeft in 10 zaken over hulp bij het huishouden in de gemeente Lochem uitspraak 

gedaan. De rechtbank heeft geoordeeld dat hulp bij het huishouden onder het begrip 

maatschappelijke ondersteuning valt en daardoor onder de door de wetgever aan de 

gemeente gegeven opdracht in de Wmo 2015. Hulp bij het huishouden is geen algemeen 

gebruikelijke voorziening, omdat betrokkenen hiervan gebruik moeten maken omdat ze, 

vanwege hun beperkingen, niet zelf hun huis schoon kunnen houden. Bovendien komt daar nog 

bij dat de omvang, alsmede het structurele karkater, van de hulp bij het huishouden betekenen 

dat de kosten hiervan niet tot het gangbare bestedingspatroon van eisers behoren. Betrokkenen 

hebben weer recht op huishoudelijke hulp zoals eerder aan hen was toegekend.  

 

Rechtbank Zeeland 2016:9 Awb 15 449  

Het is verenigbaar met de Wmo 2015 dat het college een beperking bij het zelf verrichten van 

huishoudelijke werkzaamheden niet beschouwt als een beperking bij het in staat zijn tot het 

uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen of het voeren van een 

gestructureerd huishouden. Het is dus ook met de Wmo 2015 verenigbaar dat een beperking bij 

het zelf kunnen verrichten van huishoudelijke werkzaamheden geen beperking oplevert in de 

zelfredzaamheid als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wmo 2015. De rechtbank vindt het daarom 

ook verenigbaar met de Wmo 2015 dat in die situatie geen maatschappelijke ondersteuning van 

gemeentewege wordt geboden voor hulp bij schoonmaakwerkzaamheden. Het college is naar 

het oordeel van de rechtbank met het uitsluiten van hulp bij het huishouden voor het uitvoeren 

van schoonmaakwerkzaamheden binnen de wettelijke kaders van de Wmo 2015 gebleven. Bij 

de totstandkoming van dit oordeel heeft de rechtbank gelet op de omschrijving van het begrip 

zelfredzaamheid in de Wmo 2015 en op de bedoeling van de wetgever zoals die blijkt uit de 

geschiedenis van totstandkoming van die wet.De rechtbank is ook van oordeel dat het college 

door het bieden van de mogelijkheid van bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet 

voor de kosten van huishoudelijke hulp voor schoonmaakwerkzaamheden niet is getreden buiten 

de beleidsruimte van de Wmo 2015. Evenmin kan gezegd worden dat daardoor een oneigenlijke 

inkomens- en vermogenstoets binnen de Wmo 2015 is gebracht. 

 

De uitspraak van Rechtbank Zeeland onderschrijft het gevoerde beleid van de gemeente 

Schagen. 

Wij wachten tot de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) die verwacht wordt op 

18 mei a.s., waarin uitspraak zal worden gedaan of hulp bij het huishouden onder de werking van 

de Wmo valt. 

 

Inzet vanuit het college 

Om tegemoet te komen aan de motie ondernemen wij op voorhand de volgende acties: 

- Wij onderzoeken het volgende:  

o  Verhogen van uurtarief dat vergoed wordt vanuit bijzondere bijstand 

o Verhogen van bijstandsnorm van 110% naar 130% 

o Vermogen dat in steen (huis) is vastgelegd niet meetellen voor het berekenen 

van het eigen vermogen. 

- Wij gaan in gesprek met de Wmo-Adviesraad hierover. 

 

Met de Wmo-adviesraad is inmiddels gesproken. Zij staan positief tegenover het voorstel van 

verruiming. 


