
  

 
 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer: 16.28211 - I17.002793 

Datum vergadering: 28 maart 2017 
Datum voorstel: 14 februari 2017 
Nummer:    A 
Onderwerp: Beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018 
 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
Wij stellen uw raad voor het beleidskader Huishoudelijke ondersteuning 2018 vast te stellen. 
  
Samenvatting van het voorstel 
De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei jl. brengen met zich mee dat de gemeente haar 
beleid Huishoudelijke ondersteuning moet aanpassen. Om ervoor te zorgen dat de huishoudelijke ondersteuning 
per 1 januari 2018 op een rechtmatige en juridisch correcte manier kan worden uitgevoerd is het Beleidskader 
huishoudelijke ondersteuning 2018 opgesteld. Het college heeft ingestemd met dit beleidskader, en legt deze nu 
ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Indien uw gemeenteraad akkoord gaat, zal een nieuwe 
inkoopprocedure voor de Huishoudelijke ondersteuning 2018 worden gestart.  
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 enkele richtinggevende uitspraken gedaan over de 
Huishoudelijke ondersteuning onder de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). De Centrale 
Raad van Beroep oordeelt:  

 Ondersteuning bij het huishouden valt onder de Wmo 2015;  

 De ondersteuning mag, onder voorwaarden, (gedeeltelijk) als algemene voorziening worden 
aangeboden; 

 Gemeenten mogen uniforme normen hanteren, zoals de term “een (schoon en) leefbaar huis” binnen het 
resultaatgericht werken. Deze normen moeten echter wel objectief onderbouwd worden en maatwerk in 
het zorgaanbod moet tegelijkertijd mogelijk blijven.  

 Er moet door het college op individueel niveau inzicht worden gegeven op welke concrete wijze invulling 
wordt gegeven aan het bereiken van het resultaat een (schoon en) leefbaar huis. 

 
Een aanbestedingsprocedure is noodzakelijk om per 1 januari 2018 raamovereenkomsten te kunnen afsluiten 
die passen bij het aan u voorgestelde beleidskader en te voldoen aan alle wet- en regelgeving en juridische 
uitspraken. Het beleidskader Huishoudelijke ondersteuning 2018 (samenstelling en inhoud van de modules) 
moet uiterlijk 1 april 2017 door de gemeenteraad zijn vastgesteld om de start volgens dit beleidskader per 1 
januari 2018 mogelijk te maken. Het beleidskader vormt de basis voor de inkoopprocedure. Een zorgvuldige 
voorbereiding, uitvoering en implementatie van de inkoop neemt circa 9 maanden in beslag. De 14 Twentse 
gemeenten trekken gezamenlijk op in dit traject. Uiterlijk 1 april, indien uw gemeenteraad akkoord is met het 
beleidskader, zal het college vervolgens een besluit nemen over de definitieve tarieven en implementatie van 
het nieuwe beleid Huishoudelijke ondersteuning. Tevens zal het college dan een besluit nemen over een 
‘’tussenoplossing’’ voor de Huishoudelijke ondersteuning voor 2017. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Het resultaat van dit besluit is dat de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo 2015 in 
overeenstemming met de meest recente juridische inzichten kan worden ingekocht en uitgevoerd. Hierdoor 
ontvangen cliënten ondersteuning passend bij zijn of haar zorgvraag en is het voor cliënten helder welke 
ondersteuning zij zullen ontvangen. Tevens heeft dit besluit als gevolg dat het beleid en de bijbehorende 
documenten na het doorvoeren van de wijzigingen weer in overeenstemming zijn met de wet- en regelgeving. 
 
Argumentatie  
Het beleidskader bestaat uit een basismodule en een aantal aanvullende modules. Er wordt op basis van 
individueel onderzoek vastgesteld welke ondersteuning de cliënt nodig heeft met betrekking tot de 
Huishoudelijke ondersteuning en wat de cliënt en zijn sociale netwerk hiervan nog zelf kan. Vervolgens wordt op 
cliëntniveau door de gemeente vastgesteld welke modules en in welke omvang worden ingezet. Samengevat 
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zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd in het beleidskader Huishoudelijke ondersteuning 2018 ten opzichte 
van het huidige beleid Huishoudelijke ondersteuning: 
 

1. Op dit moment wordt er op resultaten gestuurd binnen de Huishoudelijke ondersteuning. Dit betekent dat 
een indicatie (voor de cliënt) en de opdracht (voor de aanbieder) wordt afgegeven om het resultaat van 
een leefbaar huis te bereiken. Het huidige beleid Huishoudelijke ondersteuning bestaat uit een 
basispakket (leefbaar huis) en een pluspakket (regie bij het huishouden en de zorg voor minderjarige 
kinderen). Voor deze pakketten heeft de gemeente op dit moment geen onafhankelijk vastgestelde 
objectieve norm. Op basis van de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep moet de gemeente wel 
over dergelijke normen beschikken.  Daarnaast moet het huidige beleidskader verfijnd worden om 
voldoende maatwerk te kunnen leveren. 
 

2. In het nieuwe beleidskader heeft iedere module zijn eigen resultaat dat is gebaseerd op een objectief en 
onafhankelijk vastgestelde norm. Een module bestaat uit meerdere activiteiten. Zo bestaat de 
Basismodule uit bijvoorbeeld stofzuigen, stof afnemen, dweilen etc.  Bij de vaststelling van de norm is 
uitgegaan dat alle activiteiten worden overgenomen door de hulp. Ervaringen uit de praktijk laten zien 
dat veel cliënten of het sociale netwerk van de cliënt in staat zijn een (beperkt) deel van de activiteiten 
zelf uit te voeren, bijvoorbeeld het stof afnemen op ooghoogte. Dit wordt aangeduid als de eigen kracht 
van cliënten en het netwerk. Het wordt geadviseerd, passend bij de lijn van de Wmo 2015 en het 
beleidsplan Omzien naar Elkaar, om de eigen kracht van de cliënt mee te nemen in het bepalen van de 
benodigde ondersteuning bij het huishouden. 
 

3. Besluiten van gemeenten moeten voldoende worden gemotiveerd. Voor de cliënt moet duidelijk zijn op 
welke manier de inzet van de maatwerkvoorziening bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie. Uit 
analyse van gerechtelijke uitspraken na de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep 18 mei 2016, 
blijkt dat rechtbanken stellen dat de factor tijd benoemd moet worden in het besluit aan de cliënt. Alleen 
benoemen van de activiteiten en de frequentie is onvoldoende. Dit betekent dat het besluit van de 
gemeente de volgende onderdelen moet bevatten: 
 Welk resultaat moet behaald worden. 
 Welke activiteiten moeten worden verricht om het resultaat te bereiken. 
 Met welke frequentie moeten deze activiteiten worden verricht. 
 Hoeveel tijd daarvoor nodig is. 

 
4. De wasverzorging moet weer worden aangeboden als onderdeel van de maatwerkvoorziening 

Huishoudelijke ondersteuning binnen de Wmo 2015. Om te voldoen aan de jurisprudentie, is het 
geadviseerd de wasverzorging als aparte module aan te bieden binnen de Huishoudelijke 
ondersteuning.  

 
5. Dit voorstel wordt voorgelegd aan alle 14 Twentse colleges. Doel is om gezamenlijk tot één beleidskader 

te komen. Dit is afgestemd met de 14 wethouders met zorg in zijn of haar portefeuille tijdens 
verschillende regionale bestuurlijke overleggen. Als er sprake is van een gezamenlijk beleidskader kan 
de maatwerkvoorziening Huishoudelijke ondersteuning regionaal ingekocht en beheerd worden. Dit 
heeft de volgende voordelen: 
 Delen van kennis 
 Efficiency voordeel tijdens het inkooptraject 
 Mogelijkheid om contractmanagement onder te brengen bij de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp 

Twente (OZJT) 
 Sterkere marktpositie gemeenten 
 Eenduidigheid voor aanbieders 

 
In grote lijnen ziet het beleidskader Huishoudelijke ondersteuning 2018 er als volgt uit: 
 

 Basismodule, bedoeld voor het realiseren van een leefbaar huis. 

 Aanvullende module Extra hygiëne, voor het inzetten van ondersteuning met een hogere frequentie dan 
wat vanuit de basismodule geboden kan worden vanwege objectiveerbare medische/fysieke 
belemmeringen. 

 Aanvullende module Wasverzorging, bedoeld voor het op orde en schoon houden van de kleding en het 
linnen- en/of beddengoed. 
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 Aanvullende module Maaltijdverzorging, bedoeld voor het beschikken over benodigde dagelijkse 
maaltijden. 

 Aanvullende module Regie, bedoeld voor het voeren van de regie en het op orde houden van het 
huishouden. 

 Aanvullende module Zorg voor minderjarige kinderen, bedoeld voor het bieden van ondersteuning voor 
een maximale duur van drie maanden wanneer ouders door acuut ontstane problemen een oplossing 
nodig hebben voor de zorg aan minderjarige, gezonde kinderen. 

 
Externe communicatie 
De zorgaanbieders Huishoudelijke ondersteuning, cliëntraden, het Wmo Lab, team Ondersteuning en Zorg, 
beleidsadviseurs van het programma Omzien naar Elkaar, juristen, communicatieadviseurs en de financieel 
adviseurs zijn intensief betrokken bij het gehele proces. Van het analyseren van de uitspraken van de Centrale 
Raad van Beroep tot het ontwikkelen van het nieuwe beleidskader. Alle betrokken partijen zijn regelmatig 
schriftelijk en mondeling op de hoogte gebracht van de stand van zaken op dat moment. Ook zijn er 
verschillende externe partijen betrokken (geweest) bij het proces, zoals Bureau HHM voor het ontwikkelen van 
het onafhankelijke objectieve normkader voor de Huishoudelijke ondersteuning en Damsté Advocaten voor 
verschillende juridische adviezen. Voor dit hele proces wordt er samengewerkt met de andere 13 Twentse 
gemeenten, zowel ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Het Wmo Lab heeft een positief advies uitgebracht over 
het nieuwe beleidskader zoals deze nu bij u voorligt. 
 
Financiële paragraaf 
In de begroting 2017 is voor huishoudelijke ondersteuning een budget opgenomen van € 1.584.000,--. 
Dit budget is inclusief een budget voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) van € 130.000,--. 
Het bedrag van € 1.584.000,-- is ook geraamd voor de jaarschijven 2018 t/m 2021. 
 
 De verwachting is dat de structurele kosten voor de huishoudelijke ondersteuning substantieel zullen stijgen. Bij 
de berekening van de meerkosten is momenteel consequent uitgegaan van de maximale module-omvang. Met 
de huidige berekeningen komen per 2018 de jaarlijkse verwachte kosten voor de huishoudelijke ondersteuning 
neer op ruim € 2.100.000,-. Ten opzichte van het begrote budget een stijging van € 516.000,-- per jaar. Of te wel  
33%. In deze berekening is er al vanuit gegaan dat de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) per 1 januari 2018 
wordt afgeschaft. 
 
Er zijn echter nog onderdelen waardoor de kosten naar verwachting nog zullen dalen. Door de eigen kracht van 
cliënten aan te spreken en te benutten wordt de toegang tot de maatwerkvoorziening Huishoudelijke 
ondersteuning beperkt. Op deze manier is het mogelijk om de stijging van de kosten te beperken. Concreet 
betekent dit dat de structurele kosten beperkt kunnen worden door: 
 

 Aanspreken van de eigen kracht van cliënten. Cliënten, eventueel met ondersteuning van zijn of haar 
sociale netwerk, doen waar mogelijk een deel van de werkzaamheden zelf. Dit zal per cliënt worden 
vastgesteld. 

 Mede doordat de gemeente Dinkelland de afgelopen twee jaar wasverzorging niet heeft ingekocht, is het 
onduidelijk hoeveel cliënten daadwerkelijk gebruik zullen gaan maken van de module Wasverzorging. 
Dit moet nader onderzocht worden. Daarnaast worden de mogelijkheden onderzocht om een algemene 
voorziening te ontwikkelen voor de wasverzorging, waardoor naar verwachting de kosten voor de 
wasverzorging lager uit zullen vallen. 

 
De komende maanden vindt nader onderzoek op deze beide punten plaats. De resultaten hiervan zijn uiterlijk 
medio maart 2017 beschikbaar. De resultaten kunnen worden meegenomen in het raadsperspectief 2018 en bij 
de afwegingen die gemaakt moeten worden bij de opstelling van de begroting 2018 en verder. Verwacht is dat, 
wanneer bovenstaande punten zijn uitgezocht en verwerkt, de kosten Huishoudelijke ondersteuning structureel 
ongeveer 25% hoger zullen uitvallen ten opzichte van het huidige begrote bedrag. Door bovenstaande 
maatregelen zal het extra benodigde bedrag van € 516.000,-- teruggebracht kunnen worden met € 120.000,-- 
naar €  396.000,--.  
 
De meerkosten van € 396.000,-- worden veroorzaakt door: 
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 Uit het HHM onderzoek en uit andere grote onderzoeken zoals die voor de gemeenten Utrecht, 
Amsterdam, Hoorn en Rotterdam, is gebleken dat het aantal activiteiten, de frequentie en tijd hoger 
liggen dan destijds in de berekening van het huidige basispakket is uitgegaan. 

 Uit de bestandsanalyse is duidelijk geworden dat de ondersteuning die wordt geboden uit de 
basismodule, gemiddeld hoger ligt dan waarvan eerder is uitgegaan. Dit is waarschijnlijk te verklaren 
vanwege het feit dat de ‘’goedkope’’ cliënten met weinig huishoudelijke ondersteuning de laatste jaren 
zijn afgevallen in verband met de hoge eigen bijdrage. Dit heeft als gevolg dat de relatief dure cliënten 
met veel ondersteuning over blijven. 

 Het uurtarief waarop de huidige resultaattarieven bij het basis- en pluspakket zijn gebaseerd is lager dan 
het nu gehanteerde uurtarief. Dit komt door de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Inkoop 
maatschappelijke ondersteuning die naar verwachting op 1 juli 2017 in werking treedt. Hierdoor stijgt het 
uurtarief voor de huishoudelijke ondersteuning tussen de € 1,- en € 3,-.  

 De wasverzorging moet weer worden aangeboden als maatwerkvoorziening onder de Huishoudelijke 
ondersteuning binnen de Wmo 2015. De mogelijkheid om dit aan te bieden binnen de basismodule is op 
basis van jurisprudentie niet meer mogelijk. Wasverzorging moet als aparte module worden 
aangeboden, wat meerkosten met zich meebrengt.  

 
Daarnaast zullen de gemeentelijke uitvoeringskosten structureel gaan toenemen. Er wordt geprobeerd de 
gevolgen van het nieuwe beleid voor de uitvoering van de gemeente te minimaliseren, maar duidelijk is dat het 
nieuwe beleid Huishoudelijke ondersteuning een intensievere werkwijze als gevolg heeft voor het team 
Ondersteuning en Zorg en de administratie van de gemeente. Tevens zullen alle huidige cliënten met een 
geldige indicatie Huishoudelijke ondersteuning worden geherindiceerd, wat ook (eenmalige) kosten met zich 
meebrengt. Deze kosten zullen voor 2017 worden meegenomen in de programmajournaals.  
 
Per 1 januari 2017 heeft het Rijk wijzigingen doorgevoerd in de eigen bijdrage. Dit betekent een verlaging van de 
minimale eigen bijdrage die cliënten moeten betalen. Bijvoorbeeld voor meerpersoonshuishoudens die de 
pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, geldt dat wanneer het gezamenlijk inkomen onder de € 
35.000 euro per jaar ligt, de eigen bijdrage op nul euro wordt gesteld. Deze wijzigingen kunnen ertoe leiden dat 
meer mensen een beroep gaan doen op de huishoudelijke ondersteuning. Momenteel kan er nog geen goede 
inschatting worden gemaakt van deze gevolgen op het aantal cliënten die beroep doen op huishoudelijke 
ondersteuning (maar ook op andere zorgvormen vanuit de Wmo 2015), de kosten huishoudelijke ondersteuning 
en de inkomsten voor de gemeente vanuit de eigen bijdrage. 
 
Dekking extra kosten 
Het totaal aan extra benodigde kosten wordt als volgt geraamd: 

- Extra benodigd bedrag per jaar             € 516.000,-- 
- Af: besparing door meer aanspreken eigen kracht en wasverzorging als  

algemene voorzieningen aanmerken           -/-120.000,-- 
- Subtotaal                   € 396.000,-- 
- Structureel extra benodigd personele inzet voor indicatie           pm 
- Structureel effect wijziging eigen bijdrage regeling             pm 
- Afronding                   € 4.000,-- 
- Totaal                    € 400.000,-- 

 
Bij het raadsperspectief 2018 zullen de pm kosten vertaald worden in concrete bedragen. Daarnaast is 
incidenteel een extra bedrag nodig voor herindicatie van de bestaande cliënten. In maart 2017 moeten deze 
kosten duidelijk zijn. 
 
Voor wat betreft de dekking wordt  voorgesteld om de extra kosten als vertrekpunt te dekken binnen het sociaal 
domein en dit uit te werken vanuit de volgende lijn: 
 

1. Structurele effecten jaarrekening 2016 sociaal domein 
Op dit moment wordt gewerkt aan de jaarrekening 2016.  Voor zover er binnen het sociaal domein structurele 
meevallers zijn, zullen deze ingezet worden voor de dekking van het extra benodigd bedrag voor huishoudelijke 
ondersteuning. 
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2. Opbrengsten dertien thema’s ten behoeve van verdere uitvoering beleidsplan Omzien Naar Elkaar 
Bij het raadspersperspectief 2017 zijn dertien thema’s vastgesteld ten behoeve van de verdere uitvoering van 
het beleidsplan Omzien Naar Elkaar. Deze thema’s hebben als doel om de effectiviteit van de inzet van de 
middelen te verbeteren en de transformatie verder te ondersteunen. Bij het raadsperspectief 2018 zullen de 
stand van zaken van de thema’s en de te verwachten opbrengsten in beeld worden gebracht.   
 

3. Integrale afweging beschikbare middelen 
Indien bij het raadsperspectief  2018 blijkt dat de structurele effecten van de jaarrekening 2016 en de 
opbrengsten van de dertien thema’s onvoldoende opbrengen om de totale kosten te dekken, dan zullen bij het 
raadsperspectief 2018, vanuit een integrale afweging van beschikbare middelen, voorstellen gedaan worden 
voor de dekking van het resterend benodigd bedrag.  
 
Wanneer blijkt dat voor 2017 als gevolg van de herindicaties en eventuele eerdere implementatie van het 
nieuwe beleid (tussenoplossing 2017) extra kosten gemaakt worden, dan wordt dit bij de programmajournaals 
aan de orde gesteld.     
 
Uitvoering 
Alle betrokken medewerkers, zoals de consulenten Ondersteuning en Zorg en de administratie, zijn op de 
hoogte van en intensief betrokken bij deze beleidswijzigingen. De komende maanden wordt er een duidelijk 
communicatieplan en implementatieplan uitgewerkt. Hierin wordt ook het herindicatieproces meegenomen. Het 
streven is om met alle inwoners met een actieve indicatie Huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wmo 2015 
voor 1 januari 2018 een persoonlijk gesprek te voeren en deze inwoners ontvangen een nieuwe beschikking. 
Uiteraard zorgen wij daarbij voor een zorgvuldige communicatie naar onze inwoners zodat zij weten wat er 
wanneer gaat gebeuren en waar zij terecht kunnen met vragen. Inwoners met een actieve indicatie voor 
Huishoudelijke ondersteuning worden zodra het besluit dat nu bij u voorligt is genomen, de nieuwe aanbesteding 
definitief is gestart en er een duidelijk communicatie- en implementatieplan ligt, schriftelijk op de hoogte gebracht 
van de beleidswijzigingen en de gevolgen van deze wijzigingen voor hun indicatie en ondersteuning die zij 
momenteel ontvangen. Bij vragen van cliënten staan de consulenten Ondersteuning en Zorg paraat om deze 
ook mondeling te kunnen beantwoorden.  
 
Evaluatie 
Het beleid Huishoudelijke ondersteuning wordt continu geëvalueerd aan de hand van signalen van cliënten, 
vanuit de uitvoering van de gemeente en vanuit de aanbieders Huishoudelijke ondersteuning. Daarnaast wordt 
de huishoudelijke ondersteuning ook meegenomen in het cliënt ervaringsonderzoek. Er is minimaal één keer per 
maand overleg met de regionale werkgroep huishoudelijke ondersteuning. Hier worden ook eventuele nieuwe 
(juridische) uitspraken en adviezen en de gevolgen hiervan op ons beleid geëvalueerd.  
 
De Verordening maatschappelijke ondersteuning hoeft niet te worden gewijzigd in verband met dit nieuwe 
Beleidskader huishoudelijke ondersteuning. Alleen wanneer er een algemene voorziening, voor bijvoorbeeld de 
wasverzorging, in gebruik wordt genomen moet de verordening hierop gewijzigd worden. Dit is op dit moment 
nog niet bekend. Wanneer het nieuwe beleidskader in werking treed, moet het beleidsplan Omzien naar Elkaar 
in overeenstemming worden gebracht met het nieuwe beleid voor de huishoudelijke ondersteuning. In het najaar 
van 2017, wanneer de evaluatie voor het volledige beleidsplan Omzien naar Elkaar gepland staat, wordt deze 
wijziging meegenomen.  
 
De huishoudelijke ondersteuning is onderdeel van het traject Inkoop 2018 waarin er een nieuwe duurzame 
manier van inkopen wordt ontwikkeld voor alle maatwerkvoorzieningen Wmo en jeugd. Duidelijk is wel dat voor 
de Huishoudelijke ondersteuning het beleidskader zoals deze nu bij u voorligt uitgangspunt blijft en een 
verbijzondering is van het bij u al bekende Koersdocument inkoop 2018. Dit heeft te maken met de 
jurisprudentie die geldt voor de huishoudelijke ondersteuning. Het is de bedoeling dat de inkoop, uitvoering en 
communicatie zo veel mogelijk in samenhang gebracht worden. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Het Beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018 zal ook voor besluitvorming worden voorgelegd aan de 
gemeenteraad van Tubbergen. De gemeente Dinkelland en Tubbergen hanteren hetzelfde beleid en uitvoering 
voor de Huishoudelijke ondersteuning.  
 
Bijlagen 

1. Beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018 
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Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
de loco-secretaris de burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{ERIKG} {INEKEB} 
E.M. Grobben I.A. Bakker 
 
 

Vergadering presidium op  
0 Besluit presidium:   
0 om advies naar commissie  
0 rechtstreeks naar raad ter besluitvorming  
0 naar raad ter kennisname  
0 anders, namelijk:   
 
Vergadering  commissie op .. 
0 Advies aan de raad  
0 advies akkoord te gaan met het voorstel  
0 advies het voorstel af te wijzen  
0 anders, namelijk:   
 

0 Paraaf van de commissiegriffier:   
0 Opmerkingen:   



  

 
 

 

Raadsbesluit   
 

Zaak-/documentnummer: 16.28211 - I17.002793 

 
Datum: 28 maart 2017 
Nummer:    B 
Onderwerp: Beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018 
  
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 februari 2016, nr. 
I17.001373; 
 
gelet op het advies van de commissie van 7 maart 2016; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 147 lid 2 van de Gemeentewet; 
 
besluit tot vaststelling van het navolgende: 
 
 

BELEIDSKADER HUISHOUDELIJKE ONDERSTEUNING 2018 
 
Inleiding 
Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) ondersteunen gemeenten 
inwoners bij het zo lang mogelijk zelfstandig functioneren. Eén van de maatwerkvoorzieningen die 
hiervoor kan worden ingezet is de Huishoudelijke ondersteuning (hierna: HO). De HO wordt ingezet als 
inwoners niet meer op eigen kracht of met behulp van het sociale netwerk het huis leefbaar kunnen 
houden. Huishoudelijke taken worden dan overgenomen door een hulp. Het resultaat leefbaar huis wordt 
hiermee bereikt. Onder leefbaar huis wordt verstaan dat iedereen gebruik moet kunnen maken van een 
schone woonkamer, als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimtes, de keuken, sanitaire ruimte en gang. Het 
huis dient zodanig leefbaar te zijn dat geen vervuiling plaatsvindt en zo een algemeen aanvaardbaar 
basisniveau van een leefbaar huis wordt gerealiseerd. 
 
Bij de invoering van de Wmo 2015 is destijds de keuze gemaakt om HO op een resultaatgerichte manier 
uit te voeren. Hierbij werden 2 pakketten ingezet: het basispakket (resultaat is een “leefbaar huis

1
”) en het 

pluspakket (resultaat is regie op het huishouden en zorg voor minderjarige kinderen). De cliënt maakt met 
de zorgaanbieder in de huidige situatie afspraken over de in te zetten zorg. Dit geldt voor zowel de 
werkzaamheden die worden overgenomen door de hulp als de hoeveelheid tijd die door de zorgaanbieder 
moet worden ingezet. Voor deze resultaatgerichte manier van werken is destijds gekozen omdat deze 
aansluit bij de aard van de Wmo 2015. De ontwikkeling van de nieuwe werkwijze is in samenwerking met 
cliënten en zorgaanbieders gebeurd. 
 
In mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (Hierna: CRvB) richtinggevende uitspraken gedaan over 
de maatwerkvoorziening HO onder de Wmo 2015. Belangrijke onderdelen uit de uitspraken zijn:  
 

 Ondersteuning bij het huishouden valt onder de Wmo 2015;  

 De ondersteuning mag, onder voorwaarden, als algemene voorziening worden aangeboden;  

 Gemeenten mogen uniforme normen hanteren, zoals de term “een (schoon en) leefbaar huis” 
binnen het resultaatgericht werken. Deze normen moeten echter wel objectief onderbouwd zijn. 
Tegelijkertijd moet maatwerk in het zorgaanbod mogelijk blijven.  

                                                      
1
 Lokaal kan de samenstelling van het basispakket verschillen (bijv. de wasverzorging en maaltijden).  
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 Er moet door het college op individueel niveau zicht worden gegeven op de vraag op welke 
concrete wijze invulling wordt gegeven aan het bereiken van het resultaat een leefbaar huis.  

 
De CRvB heeft in zijn uitspraken bepaald dat het mogelijk is om binnen de HO te sturen op basis van 
resultaat en prestatie. Als voorwaarde geldt dan wel dat de norm waarop het resultaat wordt gebaseerd 
onafhankelijk en objectief tot stand is gekomen. Het huidige beleid met het resultaat “leefbaar huis”, 
voldoet niet aan deze voorwaarde.  
 
Naar aanleiding van  deze uitspraken passen de 14 Twentse gemeenten hun beleid HO aan. Doelstelling 
is om per 1 januari 2018 over een goed en rechtmatig beleidskader te beschikken. Er moet  in 2017 een 
inkoopprocedure gestart worden zodat de gemeenten per 1 januari 2018 passende overeenkomsten 
hebben. Het beleidskader HO 2018 bestaat uit zes modules, namelijk een basismodule en vijf 
aanvullende modules. De zes modules zijn: 

 Basismodule  

 Module Extra hygiëne 

 Module Wasverzorging 

 Module Regie 

 Module Maaltijdverzorging 

 Module Zorg voor minderjarige kinderen 

Werkwijze WMO 2015 HO 
De besluitvorming vindt in 5 stappen plaats: 

1. melding 
2. onderzoek en verslag 
3. aanvraag 
4. beschikking 
5. uitvoering   

 
Stap 1 en 2 
Nadat de cliënt zich met een hulpvraag op het gebied van de huishoudelijke ondersteuning meldt bij de 
gemeente, gaat de consulent Ondersteuning en Zorg met de cliënt en eventueel zijn of haar naasten in 
overleg om de hulpvraag te verhelderen en de behoeften en wensen te inventariseren.  
 
Vervolgens wordt samen met de cliënt onderzocht welke mogelijkheden en oplossingen  in redelijkheid er 
zijn. Hierbij wordt eerst gekeken naar de eigen kracht van de cliënt (wat kan hij/zij zelf?), het sociaal 
netwerk (zoals mantelzorg) en vervolgens de mogelijke inzet van vrijwilligers. Tot slot wordt onderzocht of 
een algemene (vrij toegankelijke) voorziening volstaat. Een algemene voorziening kan volstaan als deze  
daadwerkelijk beschikbaar is; 
een adequate compensatie voor de beperking biedt; en  
voor de cliënt financieel te dragen is.  
 
De uitkomsten van het onderzoek worden door de consulent opgenomen in het ondersteuningsplan. Een 
door de cliënt ondertekend verslag krijgt de status van aanvraag. 
 
Stap 3 
Wanneer deze stappen niet leiden tot een voldoende oplossing zet de consulent op aanvraag van de 
cliënt de maatwerkvoorziening HO in. Dit betekent dat een gecontracteerde zorgaanbieder (een deel van) 
de huishoudelijke werkzaamheden overneemt. 
 
De maatwerkvoorziening HO wordt afgestemd op de cliënt. Dit betekent in de eerste plaats dat wordt 
vastgesteld welke modules moeten worden ingezet. Als het alleen om ondersteuning bij het schoonmaken 
van de woning gaat, wordt de Basismodule ingezet. Indien vanwege een objectiveerbare (medische) 
beperking de noodzaak daartoe blijkt  worden aanvullende modules ingezet. De grootte van een 
huis(houden) is geen aanleiding om een aanvullende module toe te kennen. Ook de aanwezigheid van 
dieren (uitgezonderd hulphonden) is geen aanleiding voor het toekennen van een aanvullende module. 
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De gevolgen hiervan voor leefbaar houden van het huishouden en het zoeken naar oplossingen hiervoor, 
behoort tot de eigen verantwoordelijk van de cliënt. 
Wanneer duidelijk is welke modules worden ingezet, beoordeelt de consulent Ondersteuning en Zorg 
namens de gemeente in hoeverre de cliënt (of het sociaal netwerk) zelf bepaalde werkzaamheden kan 
uitvoeren (de zogenaamde eigen kracht van de cliënt). Deze werkzaamheden worden niet overgenomen 
door de aanbieder. Uiteindelijk is dan duidelijk wat de cliënt zelf kan en welke werkzaamheden door de 
aanbieder worden overgenomen.  
 
Iedere module heeft zijn eigen resultaat en een eigen maximum norm (de norm bestaat uit activiteiten, 
frequenties en tijden). Op basis van de persoonlijke situatie van de cliënt wordt vastgesteld welk deel van 
de activiteiten een cliënt zelf of zijn of haar netwerk kan uitvoeren en welk deel wordt overgenomen door 
de aanbieder. Op die manier wordt maatwerk geleverd. 
 
Stap 4 
De cliënt ontvangt van de gemeente een beschikking waaruit blijkt welke concrete ondersteuning hij 
ontvangt en op welke manier die ondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid en maatschappelijke 
participatie. Het in de beschikking toegekende resultaat is gebaseerd op: activiteiten + frequentie + 
tijdsindicatie. 
 
Stap 5 
Aanbieder krijgt de opdracht tot uitvoering van de toegekende resultaten. De cliënt heeft keuzevrijheid in 
het kiezen van een gecontracteerde aanbieder. 
 

Objectieve norm 

De normen in het beleidskader HO 2018 zijn objectief omdat de normen van de basismodule door 
onafhankelijk onderzoek tot stand zijn gekomen en de normen van de extra modules gebaseerd zijn op 
het CIZ-protocol. De normen die gebruikt worden in het beleidskader HO 2018 zijn gebaseerd op 2 
onderzoeken:   

1. de normen van de basismodule zijn gebaseerd op het onderzoek dat HHM voor de Twentse 

gemeenten heeft uitgevoerd; 

2. de normen van de aanvullende modules zijn gebaseerd op het CIZ-protocol. 

Uit juridisch advies van Damsté advocaten blijkt dat het onderzoek van HHM naar de normen voor de 
basismodule de rechterlijke toets kan doorstaan. De aanvaardbaarheid van de normen van het CIZ-
protocol huishoudelijke ondersteuning is al meermalen door de CRvB als voldoende objectief beoordeeld 
en vastgesteld. 
 
De objectieve normen kennen maximale normtijden gebaseerd op gemiddelde tijden wanneer alle 
activiteiten worden overgenomen. De daadwerkelijk in te zetten ondersteuning (activiteiten en frequenties) 
wordt afgestemd op de situatie en zorgvraag van de cliënt en kan daarom in de praktijk minder zijn dan de 
maximale normtijd. 
 

Modules 
Het beleidskader HO 2018 bestaat uit de volgende modules: 
 
Basismodule  
De basismodule huishoudelijke ondersteuning bestaat uit basis schoonmaakactiviteiten (wekelijkse 
activiteiten) en incidentele schoonmaakactiviteiten (enkele malen per jaar) per woonruimte gericht op het 
resultaat “leefbaar huishouden”. Bij activiteiten in de basismodule kan gedacht worden aan stofzuigen, het 
sanitair schoonmaken en dweilen. De module heeft betrekking op de woonruimten die nodig zijn voor het 
normale gebruik van de woning én die daadwerkelijk dagelijks in gebruik zijn. Per woonruimte wordt 
aangegeven welke activiteiten met welke frequentie per ruimte moeten worden verricht om het resultaat 
leefbaar huishouden te realiseren. Daarbij wordt per activiteit de normtijd gegeven. De normen van de 
basismodule zijn gebaseerd op het HHM onderzoek. 
 
Module Extra hygiëne 
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Deze module wordt ingezet als er bij een cliënt vanwege objectiveerbare medische/fysieke 
belemmeringen onvoldoende resultaat kan worden bereikt met de basismodule. De module Extra hygiëne 
is qua activiteiten gelijk aan de basismodule. Alleen de frequentie van (enkele van) de activiteiten verschilt 
met de basismodule. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan dat er bij een inwoner vanwege een 
ernstige vorm van COPD, per week aantoonbaar vaker moet worden stof gezogen dan wat vanuit de 
basismodule kan worden geboden. De module Extra hygiëne is gebaseerd op de normen uit het CIZ 
protocol.  
 
Module Wasverzorging 
Deze maatwerkmodule wordt ingezet als een cliënt een belemmering heeft bij het op orde en schoon 
houden van de kleding en het linnen- en/of beddengoed. Aan de belemmering ligt een objectiveerbare 
(medische) beperking ten grondslag. Het doel van dit resultaat is dat de cliënt de beschikking heeft over 
schone en draagbare kleding en linnen- en/of beddengoed. Activiteiten die bijvoorbeeld onder deze 
module vallen zijn was in wasmachine stoppen, de was ophangen en strijken van bovenkleding. De 
module Wasverzorging is gebaseerd op de normen uit het CIZ protocol. 
 
Module Regie  
Deze module wordt ingezet wanneer de cliënt niet in staat is tot regie en plannen van werkzaamheden 
met betrekking tot het organiseren van huishoudelijke taken. Behalve dat er huishoudelijke taken moeten 
worden overgenomen, heeft de hulp aansturende en regietaken. Het doel van het voeren van de regie 
over het huishouden is, naast een leefbaar huishouden, ook het ondersteunen bij het organiseren van het 
huishouden. Voorwaarde voor het inzetten van de module Regie is dat sprake is van een objectiveerbare 
(medische) beperking. De module Regie is gebaseerd op de normen uit het CIZ protocol. 
 
Module Maaltijdverzorging  
Deze module bestaat uit activiteiten die moeten worden verricht om het resultaat “beschikken over 
benodigde dagelijkse maaltijden” te bereiken. Hierbij kan gedacht worden aan zowel warme- als 
broodmaaltijden. De module Maaltijdverzorging is gebaseerd op de normen uit het CIZ protocol. De 
module Maaltijdverzorging wordt alleen ingezet als sprake is van een objectiveerbare (medische) 
beperking die ertoe leidt dat de cliënt niet in staat is zelf of met ondersteuning van het sociale netwerk het 
resultaat te bereiken. Er zijn daarnaast ook voorliggende voorzieningen voor deze module, zoals een 
maaltijdservice (‘’tafeltje-dek-je’’).  
 
Module Zorg voor minderjarige kinderen 

Uitgangspunt bij deze module is dat bij uitval van één van de ouders, de andere ouder deze zorg of zijn 
aandeel in de zorg daar waar mogelijk overneemt. Op grond van gebruikelijke zorg hoeft het college niet 
te compenseren. Het college ondersteunt alleen als ouders door acuut ontstane problemen een oplossing 
nodig hebben voor de zorg voor minderjarige, gezonde kinderen. De ondersteuning is dus per definitie 
tijdelijk (maximaal 3 maanden), in afwachting van een structurele oplossing. De module wordt alleen 
ingezet als er sprake is van een objectiveerbare (medische) beperking. De module Zorg voor minderjarige 
kinderen is gebaseerd op de normen uit het CIZ protocol en kan bestaan uit verschillende activiteiten 
zoals ondersteunen bij de maaltijden en het verzorgen van de kinderen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 28 maart 2017 
De raadsgriffier, De voorzitter 
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