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Samenvatting
De gemeenten Hollands Kroon en Schagen staan in 2015 en 2016 voor een uitdagende
taak. We moeten de huishoudelijke hulp hervormen op zo’n manier dat
schoonmaakondersteuning beschikbaar blijft voor de mensen die dit het hardst nodig
hebben. We willen de oplossingen het liefst door de klant zelf of in zijn of haar eigen netwerk
laten vinden. Onze wijkteams kunnen hierbij helpen. Als dit niet lukt en er zijn geen
financiële middelen in de vorm van inkomen of vermogen om zelf een oplossing te regelen,
stelt de gemeente bijzondere bijstand beschikbaar. Klanten krijgen hiervoor een bijdrage
per uur benodigde hulp, afhankelijk van hun inkomen en vermogen. Voor klanten die niet
meer zelf hun huishouden kunnen structureren, houdt de gemeente HH2 of een andere
variant van begeleiding beschikbaar.
Voorgesteld besluit
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze in de nota ‘Huishoudelijke hulp: op
zoek naar nieuwe oplossingen’, volgens de volgende uitgangspunten:
-

De inwoner is eerstverantwoordelijke voor het schoonhouden van het huis

-

De inwoner maakt zelf afspraken met de aanbieder

-

De meest kwetsbare inwoners houden ondersteuning in de vorm van HH2 of een
variant van begeleiding

-

In het uitzonderlijke geval dat er geen andere oplossing is, kan bijzondere
bijstand worden verstrekt

-

De gekozen oplossing past binnen het beschikbare gemeentelijke budget;

2. Het college op te dragen om het voorgestelde beleid nader uit te werken in
beleidsregels voor de Wmo.
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Aanleiding
Hulp bij het huishouden wordt nu verstrekt binnen het programma Sociaal Domein. We
schrijven in de Meerjarenvisie onder resultaat 4.1 dat we adequate ondersteuning
beschikbaar hebben waar geen informele zorg beschikbaar is.
De gemeenten Hollands Kroon en Schagen staan in 2015 en 2016 voor een uitdagende
taak. Omdat we ook samenwerken op andere onderwerpen binnen het Sociaal Domein,
pakken we dit samen op. De intentie van beide colleges is om gezamenlijk te kiezen voor
één oplossing.
Door verandering van wettelijke en financiële kaders vanaf 2015 moeten gemeenten zich
bezinnen op hervorming van de huishoudelijke hulp (HH). Op 1 januari 2015 treedt de
nieuwe Wmo in werking. Onder deze wet is het schoonmaken van een huis in eerste
instantie de eigen verantwoordelijkheid van onze inwoners, eventueel met hulp van hun
omgeving of door inzet van eigen financiële middelen. De gemeente is niet meer
verantwoordelijk voor het resultaat ‘schoon huis’, zoals in de oude Wmo nog wel het geval
was.
Gemeenten worden daarom gekort op de Wmo-integratieuitkering, waar we onder andere
onze HH1 (schoonmaakondersteuning) uit betalen. Dit vraagt om ingrijpen in de huidige
manier van werken.
1. Doelstelling en maatschappelijke effecten
We willen onder gewijzigde omstandigheden een manier van werken kiezen die past bij de
huidige context, die recht doet aan zowel zelfredzaamheid van onze inwoners als aan het
tegemoet komen aan de meest kwetsbare inwoners en die past binnen de beschikbare
middelen.
2. Argumenten
1. De gekozen uitgangspunten zorgen ervoor dat we zowel voldoen aan de intentie van
de nieuwe Wmo als aan de zorgvuldigheidseisen die ons als gemeenten gesteld mogen
worden. Met de voorgestelde werkwijze voldoen we hieraan. Ook kunnen we de
gekozen werkwijze uitvoeren met de beschikbare middelen. De gekozen
uitgangspunten zijn tot stand gekomen na overleg met de Wmo-adviesraden van de
gemeenten Hollands Kroon en Schagen.
2. Het uitwerken van beleidsregels is een bevoegdheid van het college. Aan de hand van
de beleidsregels kunnen de medewerkers van de wijkteams straks de uitvoering van het
gekozen beleid verzorgen.
3. Financiën
Het college brengt het budget dat nog resteert voor toekomstige invulling van HH1
(schoonmaakondersteuning) vanaf 2016 over naar het budget voor de bijzondere bijstand.
Binnen het programma Sociaal Domein kan dit budgetneutraal opgelost worden.
4. Risico's
Het belangrijkste risico is dat we kwetsbare inwoners niet de ondersteuning bieden waar zijn
recht op hebben en die zij nodig hebben. De Wmo-adviesraden van de gemeenten
Hollands Kroon en Schagen hebben hier met ons over gesproken. We hebben daarom de
volgende maatregelen ingebouwd in de voorgestelde werkwijze:
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-

Er is met elke bestaande en nieuwe (potentiele) klant van
schoonmaakondersteuning persoonlijk contact door het wijkteam, om oplossingen
te bespreken die bijvoorbeeld het eigen netwerk kan bieden
- We bekijken voor elke vraag om schoonmaakondersteuning of iemand in staat is
om dit zelf te regelen. Zo voorkomen we dat mensen die niet meer volledig de regie
over hun huishouden kunnen voeren, dit toch zelf zouden moeten regelen. Als zij dit
niet kunnen, blijft HH2 of een variant van begeleiding beschikbaar
- Voor inwoners die geen andere mogelijkheden zien om hun huis schoon te maken
en ook geen middelen hebben om zelf iemand hiervoor te betalen, blijft
ondersteuning via de bijzondere bijstand mogelijk.
Door de persoonlijke situatie van de inwoner mee te wegen in de gestelde vraag, bieden
we maatwerk.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen,
gemeentesecretaris

burgemeester

De heer N.H. Swellengrebel

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Schagen,
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 december 2014, nr. ;
gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 13 januari 2015;
gelet op het bepaalde in de Wmo 2015;
besluit:
1. Akkoord te gaan met de voorgestelde werkwijze in de nota ‘Huishoudelijke hulp: op
zoek naar nieuwe oplossingen’, volgens de volgende uitgangspunten:
-

De inwoner is eerstverantwoordelijke voor het schoonhouden van het huis

-

De inwoner maakt zelf afspraken met de aanbieder

-

De meest kwetsbare inwoners houden ondersteuning in de vorm van HH2 of een
variant van begeleiding

-

In het uitzonderlijke geval dat er geen andere oplossing is, kan bijzondere
bijstand worden verstrekt

-

De gekozen oplossing past binnen het beschikbare gemeentelijke budget;

2. Het college op te dragen om het voorgestelde beleid nader uit te werken in
beleidsregels voor de Wmo.

Aldus besloten in de vergadering van: 3 februari 2015.
De raad van de gemeente Schagen,
griffier

voorzitter

Mevrouw E. Zwagerman

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen
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