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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw. 

Tijdens de commissievergadering van O&W van 1 februari is u toegezegd dat u cijfers 
toegestuurd zou krijgen over ingediende bezwaarschiften en dat u informatie zou krijgen 
over de gevolgen van de w ijziging rond bijzonder bijstand. Met deze brief komen we aan 
de toezeggingen tegemoet. 

Cijfers bezwaren huishoudelijk hulp 2016 

Besluit Aantal Uitleg 
Gegrond 1 Is van algemene voorziening naar maatwerk gegaan. 
Opgelost 10 Omdat er in overleg oplossingen zijn gevonden; bv 

van algemene voorziening naar maatwerk of 1 uur 
extra erbij binnen maatwerk. 

Niet ontvankelijk 5 Bezwaren zijn te laat ingediend. 
Niet van toepassing 8 Waren uiteindelijk geen bezwaren, maar bijv. vraag 

naar pgb i.p.v. alg voorz. 
Ongegrond 12 B.v. omdat aantal toegekende uren terecht bleek. 
Totaal 36 Op een totaal van 3500 casussen in 2016. 

Bijzondere bijstand in relatie lot de algemene voorziening Huishoudelijke Hulp 

We streven ernaar huishoudelijke hulp toegankelijk te maken voor iedereen die het nodig 
heeft. Daartoe hebben we op financieel gebied meerdere mogelijkheden: 

I . De gemeente mag een eventuele korting op de eigen bijdrage die gevraagd wordt 
voor de algemene voorziening inkomensafhankelijk inrichten om de voorziening 
op die manier voor iedereen betaalbaar te houden. Dit doet de gemeente 
Groningen in 2017 door te werken met een tariefbijdrage van €7,80 per uur 
waarop wij op de inkomensgroepen tot 130% van het sociaal minimum een 
korting bieden (bijvoorbeeld; voor de groep tot 120% van het sociaal minimum 
betaalt de gemeente € 19,80 en de cliënt € 1,20 per uur). 



Bladzijde 2 van 2 

2. Als blijkt dat de algemene voorziening inhoudelijk of financieel niet passend is 
voor de cliënt, dan komt de cliënt in aanmerking voor een maatwerkvoorziening. 
Daar waar we voorheen op inhoudelijke gronden toegang verstrekten tot de 
maatwerkvoorziening, kan dit nu ook worden verstrekt op het moment dat de 
algemene voorziening voor de cliënt niet te betalen is. 
Binnen de maatwerkvoorzieningen geldt de landelijke systematiek voor eigen 
bijdragen. Deze worden door het GAK berekend op basis van leefsituatie, 
inkomen en vermogen. Hier geldt het principe van een inkomensafhankelijke 
maximale periode bijdrage en anticumulatie. Daar zijn landelijke grenzen over 
opgesteld. Het voordeel is dat het totaal van de voorzieningen wordt gewogen en 
afgezet tegen inkomen. Er geldt een maximale eigen bijdrage per vier weken. 
Vanaf 1 januari 2017 zijn de meerpersoonshuishoudens onder de AOW 
gerechtigde leeftijd met een verzamelinkomen lager dan € 35.000 hiervan 
vrijgesteld. 
Op de website van het GAK Is hierover meer informatie te vinden: 
www.hetcak.nl/over/nieuws/2016/verlaging-eigen-bijdrage-in-2017 

3. Cliënten die een maatwerkvoorziening krijgen en verzekerd zijn bij Menzis 
Garant Verzorgd 3 krijgen tot €400 per jaar terug aan eigen bijdragen Wmo. 

4. Vanuit de maatwerkvoorziening kunnen cliënten een beroep doen op de 
bijzondere bijstand. 

Kern is dat we samen met cliënten op zoek gaan naar een oplossing die past bij hun 
(inkomens)situatie. De WMO consulenten kijken dan ook tijdens het gesprek wat 
mogelijk is voor cliënten en op welke manier zij huishoudelijke hulp kunnen ontvangen. 

Voorheen werden cliënten die de eigen bijdrage van de algemene voorziening niet 
konden betalen verwezen naar de bijzondere bijstand. Inmiddels is komen vast te staan 
dat deze verwijzing onjuist is. Die mogelijkheid is dan ook niet meer opgenomen in het 
raadsvoorstel dat door de raad is vastgesteld in verband met de wijziging van de 
Verordening Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Groningen 2015 (raad 21 
december 2016). 

Wij gaan er vanuit dat wij met deze brief aan de toezeggingen hebben voldaan. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris. 
Peter den Oudsten Peter Teesink 


