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Aan de Gemeenteraad
Samenvatting
Vanwege de jurisprudentie uit 2016 is het nodig om de werkwijze rondom de HH1 aan te passen en
toekomstbestendig te maken.
In februari 2017 is in de commissie Sociaal Domein hierover een voorlichting gegeven. Naar
aanleiding van de voorlichting leek een algemene voorziening niet wenselijk gevonden te worden en is
gezocht naar een andere oplossing voor de HH1.
Doordat de DDFK-gemeenten wel voor een algemene voorziening kiezen, zal daar voor het onderdeel
HH niet bij aangesloten worden.
In de bijgevoegde notitie HH1 is aangegeven welke mogelijkheden er zijn, wat daar de huidige
wettelijke status is en wat het meeste geschikt is. Deze werkwijze sluit aan bij de huidige werkwijze
rondom HH2, die nog steeds door de gemeente uitgevoerd wordt.
Inleiding
De afspraken over de inzet van de HHT-middelen lopen af op 1 juli 2017. Door de jurisprudentie uit
2016 is het nodig om het beleid rondom de HH1 aan te passen.
De gemeente heeft een wettelijke verplichting om HH1 te verstrekken als inwoners zelf niet meer in
staat zijn om hun huis schoon te houden.
Toelichting
In de bijgevoegde notitie is beschreven welke mogelijkheden er zijn om invulling te geven aan de
wettelijke taak. Er zijn meerdere mogelijkheden: een algemene voorziening, resultaatgericht indiceren,
een basisvoorziening of indiceren op uren.
Van de algemene voorziening is al aangegeven dat dit geen wenselijke optie is. Het resultaatgericht
indiceren en de basisvoorziening zijn beide onderwerp van de jurisprudentie uit 2016. Op dit moment
zijn de gemeenten die daarmee werken zoekende naar de juiste invulling. Het is nog niet duidelijk aan
welke voorwaarden voldaan moet worden om dit in te kunnen zetten. Daardoor is ook niet met
zekerheid te zeggen dat dit een toekomstbestendige manier voor de HH1 is.
Dan blijft over het indiceren in uren. Dit is niet een nieuwe manier van werken, zo werd het voor 2015
ook uitgevoerd. Het voordeel is dat het voor de inwoner en de aanbieder een duidelijke werkwijze is.
Het is duidelijk wat er gedaan moet worden en hoeveel tijd daarvoor beschikbaar wordt gesteld.
Voor de gemeente zijn daardoor de financiële consequenties ook duidelijk.
Juridisch kader
Door jurisprudentie uit 2016 is vast komen te staan dat ook Huishoudelijk Hulp 1 (het zorgen voor een
schoon huis) een verantwoordelijkheid van de gemeenten is. De huidige werkwijze rondom de HH1
volstaat niet meer.
Voor de aanpassing van de HH1 is geen wijziging van de verordening nodig.
Gevolgen voor de ambtelijke organisatie
De keukentafelgesprekken voor de omzetting zullen extra inzet vragen. Dit kan door de eigen
organisatie gedaan worden.
Er zullen weer aanvragen HH1 binnen kunnen komen. Aangezien het om minimale aantallen gaat is
dit binnen de huidige formatie op te vangen.

Financiën
Op dit moment maken geen inwoners gebruik van de vangnetregeling via de bijzondere bijstand en 15
inwoners van de HHT-regeling.
Hier staan de volgende kosten tegenover (uitgaven 2016):
 inzet vangnetregeling:
€0
 inzet HHT-regeling:
€ 30.348 (= ca. 1630 uur; gebaseerd op het tarief € 18,60)
Daarnaast zijn er nog de inwoners die een indicatie HH2 hebben, dit zijn 11 mensen.
De totale kosten voor HH1 en HH2 over 2016 waren: € 43.064 + € 30.348 = € 73.412.
Op basis van de begroting is € 70.500 beschikbaar voor de HH (€ 60.500 voor de HH2 en € 10.000
voor de vangnetregeling). In de jaren 2015/2016 ontvingen we binnen de algemene uitkering een
apart bedrag voor de HHT-regeling. Dat geld is toen ook voor dit doel opzij gezet. Dit bedrag was in
2016 € 25.560.
De mensen die nu gebruik maken van de HHT-regeling betalen daar een bijdrage voor van € 8,50.
Deze bijdrage komt vanaf 1 juli voor rekening van de gemeente. Daar staat een kleine verhoging van
de inkomsten van de eigen bijdrage van het CAK tegenover. Dit komt doordat de eigen bijdrage via
het CAK inkomensafhankelijk is en lager zal zijn dan € 8,50 per uur.
Voor 2017 worden de verwachte uitgaven € 80.340, wat dan een tekort op levert van ca.
€ 9.840. Voor 2018 komen de totale uitgaven op € 87.770. Ten opzichte van het in de
gemeentebegroting beschikbare budget betekent dat een nadeel voor 2018 en verder van € 16.770.
Dit wordt in de begroting 2018 meegenomen.
Communicatie
De inwoners die nu gebruik maken van de HHT-regeling moet gesproken worden en er moet een
indicatie voor het aantal uren afgegeven worden. Hierbij kan rekening gehouden worden met de
huidige inzet en de oude indicatie. Tijdens het keukentafelgesprek wordt aangegeven dat er een
beleidswijziging heeft plaatsgevonden en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit wordt tevens benoemd in
de beschikking evenals de toegekende uren en bijbehorende taken.
Voorstel
1. Akkoord te gaan met de notitie HH1 en de conclusie daaruit;
2. Voor 2017 € 9.840 extra beschikbaar te stellen en dit bedrag te dekken uit de reserve Sociaal
Domein;
3. Voor de begroting 2018 en verder het beschikbare budget te verhogen met € 16.770 en dit ten
laste te brengen van het begrotingssaldo 2018 en verder.
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