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CONCEPT 

 

 

Samenvatting 

Op 18 mei jl. heeft de Centrale Raad van Beroep bepaald dat hulp bij het huishouden onder de 

werking van de Wmo valt. Dit betekent dat het beleid van de gemeente moet worden aangepast en 

financiële gevolgen heeft. Wij stellen u voor het beleid op de hieronder beschreven wijze aan te 

passen.  

 

 

Waarom dit voorstel 

Het beleid van de gemeente Schagen  

U heeft 3 februari 2015 het beleid voor de hulp bij het huishouden vastgesteld. In het kort komt het 

erop neer dat burgers zelf hun schoonmaakondersteuning organiseren. Het wijkteam kan helpen bij 

het vinden van een oplossing. De inwoner betaalt de schoonmaakondersteuning in principe zelf, 

doch inwoners met een laag inkomen en een laag vermogen kunnen in aanmerking komen voor 

bijzondere bijstand. Dit beleid is op 1 maart 2015 in werking getreden. Voor bestaande klanten was er 

een overgangsregeling die liep tot 1 mei 2016.  

 

Het beleid op het gebied van hulp bij het huishouden categorie 2 is ongewijzigd gebleven. Voor hulp 

bij het huishouden categorie 2 komt de inwoner uitsluitend in aanmerking, indien hij of zij niet meer in 

staat is zelf de regie over het huishouden te voeren.  

 

Het beleid is vastgelegd in de nota ‘Hervorming huishoudelijke hulp, op zoek naar nieuwe 

oplossingen’ en vervolgens nader uitgewerkt in de ‘Beleidsregels hulp bij het huishouden Gemeente 

Schagen 2015’. 

 

Uitspraak Centrale Raad van Beroep (ECLI: NL: CRVB: 2016:1404)  

De CRvB heeft op 18 mei 2016 geoordeeld dat hulp bij het huishouden (lees: uitvoering van 

schoonmaakwerkzaamheden) een prestatie is die onder de Wmo 2015 valt. De wetsgeschiedenis 

bevat volgens de CRvB geen enkel aanknopingspunt dat de wetgever op dit punt heeft willen breken 

met de Wmo en evenmin dat het voeren van een gestructureerd huishouden als bedoeld in artikel 

1.1.1 van de Wmo 2015 niet mede de zorg voor het schoon en op orde houden van het huishouden 

zou omvatten, alsook de zorg voor het kunnen beschikken over schoon beddengoed en schone 

kleding. Kortom, schoonmaakondersteuning valt onder de Wmo.  
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Deze uitspraak van de CRvB betekent voor de gemeente het volgende: 

- Het schoonmaken van het huis (inclusief de schone was en beddengoed) valt onder de 

werking van de Wmo. 

- De consulenten van het wijkteam moeten beoordelen of betrokkene in staat is op eigen 

kracht, met gebruikelijke hulp (zoals beschreven in het protocol gebruikelijke zorg), met 

mantelzorg of met hulp van andere personen uit haar sociale netwerk, of door gebruik te 

maken van een algemene voorziening zijn beperkingen te verminderen of weg te nemen. Dit is 

de zogenoemde kantelingsgedachte. Als dit niet het geval is, zal er een maatwerkvoorziening 

moeten worden toegekend. De wijkteamconsulenten geven hiertoe een indicatie af. Deze 

maatwerkvoorziening moet een passende bijdrage leveren aan het realiseren van een situatie 

waarin betrokkene instaat wordt gesteld tot zelfredzaamheid en zo lang mogelijk in de eigen 

woning kan verblijven. 

 

 

Kaders 

Hulp bij het huishouden categorie 1 (HH1) valt wederom onder de Wmo 2015.  

De uitvoering van hulp bij het huishouden draagt bij aan de doelstelling 3.2 van het sociaal domein, 

te weten: 

 Inwoners van Schagen zorgen voor zichzelf en voor elkaar: 

o Voor inwoners die niet in staat zijn om zelf te voorzien in hun zorg biedt de gemeente een 

vangnet.  

 

Onderbouwing 

Het huidige beleid van de gemeente Schagen kan dus niet in stand blijven. Dit betekent dat het 

beleid moet worden aangepast. Uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid blijft de kanteling en 

daarmee de eigen kracht en zelfredzaamheid. We laten echter niemand tussen wal en schip vallen. 

Dat betekent dat wij een vangnet zullen (blijven) bieden voor degenen die dat nodig hebben. De 

Uitspraak van de CRvB houdt in dat de gemeente Schagen dat vangnet iets anders moeten 

vormgeven dan wij zelf voor ogen hadden. In plaats van ondersteuning via de bijzondere bijstand zal 

de gemeente Schagen de huishoudelijke hulp (cat. 1) wederom onder de werking van de Wmo laten 

vallen.  

 

Het beleid op het gebied van hulp bij het huishouden 1 van voor uw besluit van 3 februari 2015  wordt 

opnieuw van kracht. Hulp bij het huishouden 1 valt hiermee weer onder de werking van de Wmo. 

De beleidsregels en het (Financieel) Besluit zijn hierop aangepast en ter kennisname meegezonden. 

 

Om hoeveel cliënten gaat het? 

In 2015 zijn de huisbezoeken afgelegd door de wijktteamconsulenten . Voor 311 cliënten is geen 

nieuwe indicatie vastgesteld. Voor 251 cliënten is een nieuwe indicatie vastgesteld. 

 

Cliënten die als gevolg van het onrechtmatige besluit voor hulp bij het huishouden schade hebben 

geleden, kunnen hiertoe een verzoek tot schadevergoeding indienen. Wij hebben hiervoor op 31 mei 

jl. richtlijnen vastgesteld. In bijlage treft u deze aan. 

 

Op 26 mei jl. hebben wij gesprekken gevoerd met de zorgaanbieders. Deze hebben aangegeven dat 

zij kosten hebben gemaakt bij de afbouw van HH1 voor 1 mei 2016 en nu weer voor kosten staan voor 

de aanname van personeel. Wij hebben besloten dat de uitvoering onder het huidige contract wordt 

uitgevoerd, maar dat er een vergoeding ter compensatie wordt verleend van € 1,50 per uur voor de 

periode 1 mie 2016-31 december 2016. Hierdoor worden de zorgaanbieders gecompenseerd. Dit 

betekent dat het tarief € 22,50 wordt. 

Dit betekent een verhoging van de kosten voor HH1 met € 78.172,50 in 2016. 
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Financiën 

De financiële gevolgen van dit besluit kunnen als volgt inzichtelijk worden gemaakt.  

 

Omschrijving 

 

2016 2017 2018 Toelichting 

Benodigde inzet 

HH2 verwachting in 

2016 e.v. 

800.000,- 800.000,- 800.000,- o.b.v. cliënten februari 

2016 

HH1 verwachting in 

2016 e.v. 

2.096.000,- 2.096.000,- 2.096.000,- o.b.v. gemiddelde 

uitgaven hh1 in 2014 

Totale kosten HH1 

en HH2 in 2016 e.v. 

 

2.896.000,- 2.896.000,- 2.896.000,-  

Tariefsverhoging 

HH1 mei - december 

 78.172,50    

Beschikbaar budget (dekking) 

Begroting Schagen 

2016 e.v. 

1.811.441,- 1.811.441,- 1.811.441,- dit is incl. de middelen 

die o.b.v. het huidige 

beleid voor bijzondere 

bijstand beschikbaar 

zouden zijn 

Incidenteel 221.512,-   o.b.v. landelijk 

toegezegde € 160 mln. 

Tariefsverhoging 

incidenteel 

78.172,50    

Structureel 100.000,- 100.000,- 100.000,- o.b.v. landelijk 

toegezegde € 40 mln. 

Totaal dekking HH1 

en HH2 2016 e.v. 

 

2.132.953,- 1.911.411,- 1.911.411,-  

Saldo 

tekort -/- 842.219,50 -/- 984.589,- -/- 984.589,-  

 

Ten gunste van het tekort wordt opgemerkt dat het opnieuw invoeren van hulp bij het huishouden 1 

met zich meebrengt dat de inkomsten uit eigen bijdragen hoger zullen uitvallen, maar dat dit op dit 

moment (nog) niet kan worden berekend omdat wij geen inzage hebben in de financiële c.q. 

inkomensgegevens van de cliënten die voor de berekening hiervan noodzakelijk is. 

 

De verwachting is dat het tekort binnen de bestaande budgetten voor het sociaal domein kunnen 

worden opgevangen. Net als in 2015 wordt ook voor 2016 een eventuele onder-besteding verwacht 

op de beschikbare middelen voor de nieuwe Wmo taak dagbesteding / begeleiding.  In 2015 

bedroeg de onderuitputting ca. € 1,3 mln. 

 

Hier zit echter wel een risico aan. Landelijk dreigt gezien de onderuitputting op de Wmo bij vele 

gemeenten een uitname uit het gemeentefonds ten gunste van de Wet langdurige zorg (Wlz) dan 

wel dat de toegangscriteria voor de Wlz scherper worden met als gevolg een toename van de vraag 

naar Wmo voorzieningen. Gevolg in combinatie met bovenstaande ontwikkeling hulp bij het 

huishouden kan betekenen dat Schagen op termijn met een tekort op het sociaal domein wordt 

geconfronteerd. Hiervan wordt ook in de 1e tussenrapportage (juni de raad) een risicomelding 

opgenomen. 

 

Structureel worden de financiële consequenties meegenomen in de uitgangspunten voor de 

begroting 2017 (juni in de raad) en de uiteindelijke begroting 2017(november in de raad). 
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Vervolgtraject 

U bent met het raadsmemo (waar het plan van aanpak onderdeel van uitmaakte) en de 

mondelinge toelichting door de portefeuillehouder op 24 mei hierover geïnformeerd. 

De cliënten worden actief benaderd en in de media zal hieraan aandacht regelmatig worden 

geschonken, zodat de cliënten die in 2015 niet zijn ingestroomd alsnog een melding voor hulp bij het 

huishouden kunnen doen. De beleidsregels zijn alvast uitgevoerd, in afwachting van uw besluit. 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

- De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Schagen 2016  

- (Financieel) Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016/3  

- Richtlijnen afhandelen schadevergoeding
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.31 mei 2016, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 7 juni 2016; 

 

gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  

 

besluit: 

 

1. uw besluit van 3 februari 2015, waarbij de nota ‘Hervorming huishoudelijke hulp, op zoek naar 

nieuwe oplossingen’ is vastgesteld, in te trekken. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 28 juni 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


