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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. een principe-besluit te nemen over de Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 

e.v. 
II. het beleid ten aanzien van de Algemene Voorziening Huishoudelijke Hulp 2017 e.v. eind 

2016 op te nemen in de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente 
Groningen 2015. 

Samenvatting 

De raad heeft een principebesluit genomen over de algemene voorziening huishoudelijke hulp vanaf 2017. 

B&W-besluit d.d.: 12 juli 2016 



Aanleiding en doel 

Met de vaststelling van het beleidsplan Vernieuwing Sociaal Domein 2014-2015 in oktober 2014 heeft uw 
raad besloten dat de maatwerkvoorziening lichte huishoudelijke hulp (HH1) per 2016 een algemene 
voorziening is. Tegelijkertijd heeft uw raad besloten dat de gemeente mensen met een laag inkomen 
financieel tegemoet komt. 
In 2015 zijn de Nadere Regels Maatschappelijke Ondersteuning 2015 vastgesteld, waarin regels zijn 
opgenomen over de tegemoetkoming huishoudelijke hulp. 
Bovenstaande regeling geldt voor één jaar, omdat deze voor een deel uit de HHT van het Rijk wordt gedekt. 
Vanaf 2017 liggen de beschikbare middelen een stuk lager. 
Rekening met het voorgaande is een nieuwe regeling nodig vanaf 2017. 

We vragen uw raad om een principebesluit te nemen over het beleid t.a.v. de algemene voorziening 
huishoudelijke hulp 2017 - vooruitlopend op een bredere aanpassing van de Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning. Reden is dat wij de betrokkenen graag in het najaar 2016 al op de hoogte willen brengen 
van de veranderingen. Dit zijn de huidige gebruikers van de algemene voorziening, de aanbieders en de 
WIJ-teams. Daartoe willen we graag een principebesluit van uw raad als basis. 

Kader 

Beleids- en uitvoeringsplan Vernieuwing Sociaal Domein 2014-2015. 
Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. 

Argumenten en afwegingen 

Ons voorstel is de huidige opzet voort te zetten vanaf 2017. Verder is ons voorstel om de tariefbijdrage die 
inwoners betalen en de korting daarop aan te passen. 
Deze aanpassing behelst een verhoging van de tariefbijdrage voor de algemene voorziening. Deze 
verhoging hebben wij zo klein als mogelijk gehouden voor met name de lagere inkomensgroepen. 
Voor inwoners met een inkomen tot 120% sociaal minimum betekent dit een verhoging van de tarief
bijdrage met € 0,20 per uur en voor inwoners met een inkomen vanaf 120% tot 130% sociaal minimum 
€0,60 per uur. 

Onze motivering hiervoor is: 
de huidige opzet past binnen de richtinggevende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep over 
de huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) op 
18 mei 2016. 
aanleiding voor de verhoging van de tariefbijdrage voor inwoners is de afname van Rijksmiddelen 
vanaf 2017 (zie 'aanleiding en doel'). 

Het beleid ten aanzien van de algemene voorziening huishoudelijke hulp 2017 e.v. is dan als onderstaand: 
• De algemene voorziening huishoudelijke hulp (HH) wordt verstrekt voor maximaal 2,5 uren per week en 

is beschikbaar voor mensen die door beperkingen niet of onvoldoende in staat zijn tot het verzorgen 
van het huishouden van zichzelf of van hun leefeenheid. 

• Mensen zonder regie komen in aanmerking voor de maatwerkvoorziening lichte individuele 
ondersteuning. 
Als mensen aangeven dat het gemaximeerde aantal uren algemene voorziening HH onvoldoende is of 
wanneer inwoners het niet eens zijn met een afwijzing voor de algemene voorziening HH volgt een 
onderzoek naar een maatwerkvoorziening door de WIJ teams. 

• Alle mensen die in aanmerking komen voor de algemene voorziening HH kunnen tegen een 
gereduceerd tarief van € 7,80 gebruik maken van ondersteuning door gecontracteerde aanbieders (is in 
2016 gemiddeld €6,21). 

• De inwoners met een inkomen tot 130% sociaal minimum krijgen een korting op de tariefbijdrage. 
De tariefbijdrage die dan nog resteert is als volgt: 
- mensen met inkomen tot 120% sociaal minimum: € 1,20 per uur (is in 2016 €1,00). 
- mensen met inkomen van 120% tot 130% sociaal minimum: € 3,60 per uur (is in 2016 
€3,00). 

• Mensen die aangeven dat ze de tariefbijdrage niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op de 
bijzondere bijstand. 



Voor minima met een voormalige HHI-indicatie in de vorm van een Pgb tot 31 december 2015 wordt 
een specifieke mogelijkheid voortgezet. Zij krijgen de middelen voor het betalen van hun vertrouwde 
hulp op hun rekening gestort (informele Pgb-tarief min de tariefbijdrage). 

In de onderstaande tabellen staan de bedragen overzichtelijk weergegeven. 

Kosten 2016 inkomen 
tot 120% 

inkomen 
120-130% 

inkomen 
>130% 

Totaal 

uurtarief aanbieders 
€ 20,69 -
€ 22,28 

€ 20,69 -
€ 22,28 

€ 20,69 -
€22,28 

tariefbijdrage inwoner 
(gemiddeld) 

€6,21 

tariefbijdrage inwoner na 
korting 

€ 1,00 €3,00 

kosten gemeente per uur 
€ 19,69-
€21,28 

€17,69-
€ 19,28 

€15,69 

verdeling over 
inkomensgroepen 

55,8% 13,4% 30,8% 

gemiddeld aantal mensen 1.088 261 600 1.950 

totale kosten 2.860.000 630.000 1.220.000 4.710.000 

Kosten 2017 inkomen 
tot 120% 

inkomen 
120-130% 

inkomen 
>130% 

Totaal 

uurtarief aanbieders 
€ 20,69 -
€22,28 

€ 20,69 -
€ 22,28 

€ 20,69 -
€22,28 

tariefbijdrage inwoner €7,80 
tariefbijdrage inwoner na 
korting 

€ 1,20 €3,60 

kosten gemeente per uur 
€ 19,49-
€21,08 

€17,09-
€ 18,68 

€ 12,89-
€ 14,48 

verdeling over 
inkomensgroepen 55,8% 13,4% 30,8% 

gemiddeld aantal mensen 1.088 261 600 1.950 

totale kosten 2.830.000 600.000 1.100.000 4.530.000 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Het beleid voor 2017 is qua opzet gelijk aan de bestaande regeling, zoals vastgelegd in de Nadere Regels 
Maatschappelijke Ondersteuning. 
De bestaande regeling voor 2016 is tot stand gekomen in overleg met alle voormalige adviesraden (Wmo-
Platform, Ouderenraad, Stedelijk Overleg Ouderenbonden Groningen, Adviesraad voor het 
gehandicaptenbeleid). Allen konden met de bestaande regeling instemmen. 
Rekening houdend hiermee is niet opnieuw om advies gevraagd. 

Financiële consequenties 

Voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp en was- en strijkservice, staat in de begroting 
4,5 miljoen euro (middelen exclusief de HHT). 
Wanneer het gebruik in 2017 op het niveau van 2016 gehandhaafd blijft, verwachten we dat de kosten 
uitkomen op 4,5 miljoen euro. 

Overige consequenties 



Vervolg 

Wij zijn bezig met een bredere aanpassing van de Verordening en de Nadere Regels Maatschappelijke 
Ondersteuning. Het beleid ten aanzien van de huishoudelijke hulp wordt daarbij meegenomen. Planning is 
om de Verordening eind 2016 aan uw raad voor te leggen ter vaststelling. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester. 
Peter den Oudsten 

de secretaris. 
Peter Teesink 


