
Vragen van de PvdA 

 

1. Hoe verhoudt het instellen van een algemene voorziening met huishoudtoelage zich met 

recente jurisprudentie betreffende dat er eerst onderzoek moet plaatsvinden, vervolgens 

moet worden gekeken of de algemene voorziening ook in het concrete geval ook passend 

is, zowel qua inkomen als in de persoonlijke situatie? Maw, kan dit de toets van de rechter 

zo doorstaan? 

 

De jurisprudentie maakt duidelijk dat mensen die nu huishoudelijke hulp als 

maatwerkvoorziening ontvangen pas na onderzoek naar een algemene voorziening mogen 

worden verwezen. In Groningen vinden daarom op dit moment gesprekken plaats met 

mensen die nu HH1 ontvangen. In deze gesprekken wordt onderzocht of de algemene 

voorziening huishoudelijke hulp passend is. Als dat nodig is wordt een 

maatwerkvoorziening geïndiceerd. Daarmee kan deze aanpak naar onze verwachting de 

toets van de rechter doorstaan. 

 

2. Leven in een schoon huis is geen prestatieveld meer in de WMO. Wel ondersteuning in 

zelfredzaamheid. Als het nodig is voor zelfredzaamheid, kun je iemand dus niet richting 

algemene voorziening duwen als niet niet voldoende compenserend is en/ of niet te 

betalen is toch? 

 

Wanneer iemand zich meldt bij het Wij-team voor ondersteuning in de zelfredzaamheid 

volgt een gesprek. Daarin wordt nagegaan wat iemand zelf kan, wat hij/zij met hulp van 

zijn netwerk kan en welke collectieve of algemene voorzieningen mogelijk voldoende 

ondersteunen. Wanneer meer ondersteuning nodig is, biedt de gemeente een 

maatwerkvoorziening. 

We onderzoeken dus of een algemene voorziening voldoende compenserend is voor de 

betrokken persoon. Daarin nemen we de mogelijkheden van de burger om de voorziening 

zelf te betalen mee. 

 

3. Hoe verhouden de inkomensnormen zich tot de eigen bijdrage systematiek? 

 

Bij de tegemoetkoming voor de huishoudelijke hulp (als algemene voorziening) wordt een 

tariefbijdrage gevraagd van mensen. Omdat het hier om huishoudelijke hulp als algemene 

voorziening gaat wordt de term tariefbijdrage gebruikt. De gemeente is vrij in het bepalen 

van de hoogte van de tariefbijdrage. 

Voor de maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo wordt een eigen bijdrage 

gevraagd, die het CAK (Centraal Administratie Kantoor)berekent. Bij de berekening 

houdt het CAK rekening met het verzamelinkomen en vermogen. Hierbij moet de gemeente 

zich houden aan wettelijke bepalingen over de maximale hoogte daarvan.  

 

4. Is het mogelijk een vermogensnorm te hanteren? 

 

Ja dit is mogelijk, maar we doen het niet. Bij de tegemoetkoming voor huishoudelijke hulp 

wordt het vermogen (in box 1 en 3) niet meegenomen. Daar wordt alleen uitgegaan van 

het netto inkomen zonder vakantiegeld (zie vraag 1). Dit maakt de vaststelling of iemand 

in aanmerking komt voor een tegemoetkoming een stuk eenvoudiger en daardoor 

goedkoper.  

 



5. Wat is het verschil tussen dit voorstel en de dienstenvouchers zoals ingevoerd in 

Eindhoven? Daar krijgen mensen een voucher waarmee ze zelf naar een geselecteerde 

thuiszorgorganisatie kunnen en hun eigen hulp kunnen houden. Wat is de procedure hier 

bij uitvoering? Hoe loopt dat? 

 

De procedure in Groningen is als volgt: 

1. Na lichte toets door Wij-team wordt aanvraagformulier voor tegemoetkoming 

ingediend. Op het aanvraagformulier wordt aangegeven van welke zorgaanbieder de 

aanvrager gebruik wil maken. 

2. De aanvrager krijgt vervolgens een beschikking. 

3. De inwoner neemt daarna contact op met de gekozen zorgaanbieder . 

4. Zorgaanbieder maakt afspraken met inwoner over uren huishoudelijke hulp 

(maximaal 10 uren per vier weken komen in aanmerking voor tegemoetkoming) en 

betaling. 

5. Inwoner betaalt tariefbijdrage rechtstreeks aan zorgaanbieder (overeenkomst en 

betaalafspraak door zorgaanbieder te regelen). 

6. Zorgaanbieder stuurt factuur naar gemeente Groningen voor alle uren huishoudelijke 

hulp, waarna de gemeente per uur per cliënt tegemoetkoming overmaakt naar de 

zorgaanbieder. 

 

Voor de Huidige HH1-Pgb mensen geldt dat zij na stap 2 per vier weken een factuur 

opsturen waarna uitbetaling volgt. 

 

De procedure in Groningen lijkt veel op die van Eindhoven. Ook daar kunnen mensen 

terecht bij de gecontracteerde zorgaanbieders wanneer ze in aanmerking willen komen 

voor een tegemoetkoming.  

Verschil is dat mensen in Groningen op een eerder moment (bij een nieuwe aanvraag) een 

keuze voor een aanbieder maken.  

Een ander verschil is dat in Groningen in 2016 naast de huidige groep HH1-ZIN ook de 

minima van de huidige groep HH1-Pgb bij hun zorgaanbieder kunnen blijven. 

  

6. Ik zou graag een overzicht ontvangen met: een inschatting van het aantal mensen per 

inkomensgrens en een duiding van die inkomensgrens. Tot 110%, 120% en 130% sociaal 

minimum! waar praten we dan over? 
 

Een inschatting van het aantal mensen per inkomensgrens op basis van de huidige 

cliënten is: 

- inkomen tot 120% sociaal minimum: 1350 

- inkomen vanaf 120% tot 130% sociaal minimum:250 

- inkomen boven 130% sociaal minimum:850 


