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Geachte heer, mevrouw, 

Met de vaststelling van het beleidsplan Vemieuwing Sociaal Domein 2014-
2015 in oktober 2014 heeft u besloten dat de maatwerkvoorziening lichte 
huishoudelijke hulp (HHl) per 2016 een algemene voorziening is (HH). In 
principe dragen inwoners de kosten van een algemene voorziening zelf. 
Tegelijkertijd heeft u besloten dat de gemeente mensen met een laag inkomen 
financieel tegemoet komt. 
Wij delen uw zorgen over de mensen met weinig financiele draagkracht en 
hebben dit beleid uitgewerkt in een regeling die rekening houdt met de 
inkomenspositie van onze inwoners. Dit hebben we in nauw overleg 
met de klankbordgroep huishoudelijke hulp van de adviesraden gedaan. 
Ons voorgenomen besluit leggen wij om een reactie aan u voor. Dit hebben 
we u toegezegd naar aanleiding van raadsvragen artikel 41 Reglement van 
Orde (kenmerk 4802368). 

Zoals u weet ontvangen we de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van het 
Rijk (kenmerk 4662184). Alle mensen die HH afnemen bij een aanbieder 
waarmee de gemeente een overeenkomst heeft komen in 2016 aanmerking 
voor een vergoeding van 10 euro per uur; ongeacht het inkomen. Uitgaand 
van het gemiddelde tarief van de zorgaanbieders van 21,24 euro per uur 
resteert dan nog een bedrag van 11,24 per uur. 

De vragen bij de uitwerking van de financiele tegemoetkoming voor minima 
zijn: 

hoe hoog moet de aanvullende gemeentelijke tegemoetkoming HH in 
2016 zijn voor minima? 
welke groep komt er voor in aanmerking? 
via welke regeling kennen we de tegemoetkoming toe? 

Onze uitwerking gaat over kalenderjaar 2016. Vanaf januari 2017 krijgt de 
gemeente geen HHT meer waardoor aanpassingen nodig zijn. 
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Hooste tesemoetkoming 
Ons voomemen is om te kiezen voor een getrapte tegemoetkoming met een 
getrapte tarief bijdrage. Daarbij willen we dat minima, die in 2015 nog een 
maatwerkvoorziening HHl in de vorm van een Pgb hebben, in 2016 bij hun 
huidige aanbieder kunnen blijven. 

Uitgaande van een gemiddelde prijs per uur van 21,24 euro per uur ziet de 
gemeentelijke tegemoetkoming er als volgt uit: 

inkomen tot 120% sociaal minimum en HH van aanbieder waarmee 
gemeente overeenkomst heeft: 19,24 vergoeding (10 euro HHT en 
9,24 tegemoetkoming gemeente). Voor inwoners is de tarief bijdrage 
2 euro per uur. Dit is 20 euro per vier weken uitgaande van gemiddeld 
2,5 uur HH per week. 

- inkomen vanaf 120% tot 130% en HH van aanbieder waarmee 
gemeente overeenkomst heeft: 14,62 vergoeding (10 euro HHT en 
4,62 tegemoetkoming gemeente). Voor inwoners is de tarief bijdrage 
6,62 euro per uur. Dit is 66,20 euro per vier weken uitgaande van 
gemiddeld 2,5 uur HH per week. 

- huidige groep HHI-Pgb met inkomen tot 120%: maximaal 13, 40 
tegemoetkoming (afhankelijk van werkelijke kosten) om HH te 
betrekken bij bestaande aanbieder (13,40 tegemoetkoming gemeente). 
Op de werkelijke kosten wordt 2 euro tarief bijdrage in mindering 
gebracht. Dit is 20 euro per vier weken uitgaande van gemiddeld 2,5 
uur HH per week. 
huidige groep HHl-Pgb met inkomen vanaf 120% tot 130%: 
maximaal 8,78 euro tegemoetkoming om HH te betrekken bij 
bestaande aanbieder (8,78 tegemoetkoming gemeente). 
Op de werkelijke kosten wordt 6,62 euro tarief bijdrage in mindering 
gebracht. Dit is 66,20 euro per vier weken uitgaande van gemiddeld 
2,5 uur HH per week. 
inkomen vanaf 130% en HH van aanbieder waarmee de gemeente 
overeenkomst heeft: 10 euro tegemoetkoming (10 euro HHT). Voor 
inwoners is de tarief bijdrage 11,24 euro per uur. Dit is 112,40 euro 
per vier weken uitgaande van gemiddeld 2,5 uur HH per week. 

Overwegingen bij iceuze voor getrapte tegemoetkoming 
Alle inwoners die aan de criteria voldoen (zie definitie groep) kunnen in 2016 
door de HHT een tegemoetkoming van 10 euro krijgen. Voorwaarde is dat 
huishoudelijke hulp wordt afgenomen bij een aanbieder waarmee de 
gemeente een overeenkomst heeft. 
Voor mensen met een inkomen tot 130%) sociaal minimum zetten we 
(aanvullend op de HHT) gemeentelijke middelen in. Voor de groep met een 
inkomen tot 120% sociaal minimum meer dan mensen met een inkomen 
vanaf 120%o tot 130%) sociaal minimum. 
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Met deze getrapte tegemoetkoming voorkomen we dat de inwoners met een 
inkomen vanaf 120%) tot 130% onder de inkomensgrens van 120%) zakken, 
omdat zij buiten verschillende regelingen vallen. 
Een inkomen van 130% sociaal minimum is circa 90 euro hoger dan een 
inkomen van 120% sociaal minimum (uitgaande van een alleenwonende 
alleenstaande van 21 jaar en ouder). 
Als we alleen een aanvullende tegemoetkoming zouden geven aan mensen 
met een inkomen tot 120% sociaal minimum bedragen de aanvullende kosten 
voor de inkomensgroepen vanaf 120% sociaal minimum 112,40 per vier 
weken, uitgaande van 2̂ 5 uur HH per week. Na aftrek van deze kosten heeft 
de groep met een inkomen vanaf 120%) tot 130%) sociaal minimum minder 
inkomen dan de inwoners met een inkomen van 120% sociaal minimum die 
wel een aanvullende tegemoetkoming krijgen. 
Een klein nadeel is dat de variatie in inkomensgrenzen bij verschillende 
regelingen toeneemt. Dit is voor de inwoners minder helder. 

Overwegingen bij keuze voor tarief bijdrage. 
Op dit moment betaalt iedereen een eigen bijdrage voor maatwerkvoor-
zieningen Wmo; dit is 19,40 voor alleenstaanden en 27,60 voor gehuwden en 
samenwonenden. Bij een tarief bijdrage van 2 euro per uur voor de inwoners 
met een inkomen tot 120%) sociaal minimum betaalt deze groep ruwweg 
evenveel als nu voor de maatwerkvoorziening HHl in de vorm van zorg in 
natura. Kanttekening is wel dat wanneer mensen meer maatwerkvoor-
zieningen hebben ze in 2016 duurder uit zijn, omdat ze naast de eigen 
bijdrage voor een Wmo-voorziening een tarief bijdrage voor HH moeten 
betalen. 
Als we geen tarief bijdrage zouden vragen bestaat de kans dat de 
tegemoetkoming een aanzuigende werking krijgt. 
Als de tariefbijdrage niet op te brengen is voor mensen kunnen ze een beroep 
doen op de individuele bijzondere bijstand. 

Overwegingen voor mogelijkheid huidige HHl-Pgb groep om in 2016 bij hun 
bestaande aanbieder te blijven. 
De HHT mag alleen worden ingezet voor HH van aanbieders waarmee de 
gemeente een overeenkomst heeft. Als we geen uitzondering maken voor de 
huidige HHI-Pgb groep betekent dit voor hen dat zij in 2016 van aanbieder 
moeten veranderen om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in 
de kosten voor HH. Verwachting is dat zij het liefst hun bestaande hulp 
willen houden. Daarom willen we de minima van de huidige HHl-Pgb groep 
de mogelijkheid bieden om met middelen van de gemeente hun bestaande 
hulp te houden. Dit is alleen voor de huidige groep; voor nieuwe mensen die 
vanaf 2016 een beroep doen op een tegemoetkoming HH geldt dat zij deze 
krijgen als zij HH betrekken bij aanbieders waarmee de gemeente een 
overeenkomst heeft. Deze groep van aanbieders willen we op termijn 
vergroten. 
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Nadeel is dat de huidige HHl-Pgb groep, als zij gebruik maken van de 
mogelijkheid hun huidige hulp te houden, tijd kwijt zijn met het 
verantwoorden van de besteding van de tegemoetkoming. 

Definitie sroep 
Ons voomemen is om mensen in aanmerking te laten komen voor een 
(gemeentelijke) tegemoetkoming huishoudelijke hulp wanneer: 

ze voldoen aan het voor hen geldende sociaal minimum 
ze door beperkingen, 

rekening houdend met hulp van binnen en buiten de 
leefeenheid (gebruikelijke hulp) / algemeen gebruikelijke 
voorzieningen, 

niet of onvoldoende in staat zijn tot het verzorgen van het huishouden 
van zichzelf of van hun leefeenheid. 

Regeling 
De verordening Wmo Groningen 2015 maakt het mogelijk aan personen met 
een beperking, chronische ziekte of chronische psychische of psychosociale 
problemen die daarmee verband houdende aannemelijke meerkosten hebben, 
een tegemoetkoming te verstrekken voor de ondersteuning van de 
zelfredzaamheid en de participatie. We willen van deze mogelijkheid gebruik 
maken. In de nadere regeis willen we vastleggen in welke gevallen een 
tegemoetkoming wordt verstrekt, wat de hoogte daarvan is en met welke 
financiele draagkracht rekening wordt gehouden. 

Wij willen graag met u van gedachten wisselen over ons voornemen en 
nodigen u uit om hierover met ons in gesprek te gaan. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


