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RAADSBERICHT 
(voor de leden van de raad en de algemene raadscommissie)  

 
 

Van  : het college van burgemeester en wethouders                    
    
Aan   : de raads- en commissieleden  

                   
Datum  : 30 januari 2017 
 
Nr.   : 2017-3 
 
Portefeuillehouder: wethouder Duursma 
  
Onderwerp : stand van zaken huishoudelijke ondersteuning 
 
Geachte raads- en commissieleden, 
 
In het raadsbericht van 29 juli 2016 inzake de Huishoudelijke ondersteuning hebben wij 
toegezegd u nader te informeren over de stand van zaken. Met dit raadsbericht willen wij u 
informeren over: 

 welke stappen nodig zijn om ons beleid in lijn te brengen met de uitspraken van de 
Centrale Raad van Beroep; 

 welke stappen al zijn gezet, wat er nog moet gebeuren en welke dilemma’s wij hierbij 
tegenkomen;  

 de gevolgen van de aanpassing van ons beleid voor de inwoners, de uitvoering en op 
de begroting. 

 
Benodigde stappen 
De noodzakelijke stappen om ons beleid en uitvoering in lijn te brengen met de uitspraken 
van de Centrale Raad van Beroep zijn: 

1. het ontwikkelen van een nieuwe objectieve onafhankelijke norm voor het resultaat 
‘leefbaar huishouden’;  

2. objectieve normen vastleggen in te wijzigen beleid; 
3. contractuele afspraken met aanbieders maken;  
4. opstellen van een implementatie- en communicatieplan om de uitvoering in lijn te 

brengen met de uitspraken. 
 
De 14 Twentse gemeenten trekken gezamenlijk op in het traject om beleid en uitvoering in 
lijn te brengen met de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep. 
 
Nieuwe normering 
De samenwerking van de 14 Twentse gemeenten heeft bureau HHM de opdracht gegeven 
om tot een nieuwe normering te komen voor “een leefbaar huishouden”.  
Het rapport met een gedetailleerde norm voor “een leefbaar huishouden” is 20 september jl. 
opgeleverd. Dit is conform de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep objectief en 
onafhankelijk tot stand gekomen en wordt verwerkt in ons beleid en uitvoering. Het 
onderdeel “leefbaar huishouden” wordt vormgegeven in het basispakket.  
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De objectieve normen voor ons nieuwe beleid voor Huishoudelijke ondersteuning kunnen wij 
niet uitsluitend baseren op het HHM onderzoek. Voor de andere resultaatgebieden binnen de 
huishoudelijke ondersteuning heeft bureau HHM ofwel geen norm kunnen vaststellen ofwel 
zijn de Twentse gemeenten van mening dat er sprake was van een onvoldoende objectieve 
onderbouwing om tot een norm te komen.  Voor objectieve en onafhankelijke normen bij de 
overige resultaatgebieden is om deze reden gekeken naar de normen uit het CIZ-protocol uit 
2011. Dit CIZ-protocol is door de Centrale Raad van Beroep voldoende onderbouwd en 
objectief bevonden.   
 
De maanden oktober, november, december en januari zijn gebruikt om het nieuwe beleid en 
de daarbij horende normen uit te werken. 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 van 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 is daarvoor nodig. 

 
In het beoogde nieuwe beleid is er voor gekozen om gebruik te maken van een basispakket 
voor het resultaat ‘leefbaar huishouden’. Wanneer er extra ondersteuning noodzakelijk is 
kunnen aanvullende maatwerkmodules worden ingezet. Deze aanvullende maatwerkmodules 
zijn: 
 
1. extra hygiëne; 
2. wasverzorging; 
3. maaltijden; 
4. regie; 
5. zorg voor minderjarige kinderen. 
 
Inpassen nieuwe normering in contracten met aanbieders 
In het belang van onze inwoners willen we de nieuwe normering zo snel mogelijk invoeren. 
Daarvoor is het nodig om de nieuwe normering in te passen in de lopende contracten. We 
hebben Damsté Advocaten laten uitzoeken of dit vanuit het oogpunt van het 
aanbestedingsrecht toegestaan is. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de beoogde 
wijzigingen niet zijn toegestaan zonder aanbesteding. Een nieuwe aanbesteding is dus 
noodzakelijk. Vooruitlopend op de aanbesteding willen wij zo spoedig mogelijk onze 
uitvoering aanpassen om in lijn te komen met de uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. In februari-maart 2017 zal het nieuwe beleidskader worden voorgelegd aan het 
college en de gemeenteraad. Zodra er besluitvorming heeft plaatsgevonden over dit nieuwe 
beleidskader zal de aanbesteding starten. Een zorgvuldige aanbesteding kost tijd, en volgens 
deze planning zullen de nieuwe contracten per 1 januari 2018 ingaan.  
 
In belang van onze inwoners willen wij het nieuwe beleid al eerder in 2017 gaan invoeren. 
Momenteel wordt het aanbestedingstraject verder uitgewerkt, wordt onderzocht hoe het 
beleid eerder kan worden ingevoerd en wordt uitgewerkt hoe de uitvoering hierop kan 
worden aangepast. Hierbij wordt ook gekeken naar de aansluiting van de Huishoudelijke 
ondersteuning bij andere maatwerkvoorzieningen, zoals begeleiding. Daarnaast wordt er 
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momenteel ook onderzocht of er mogelijk voorliggende voorzieningen kunnen worden 
ontwikkeld voor onderdelen van de Huishoudelijke ondersteuning, zoals voor de 
wasverzorging. Het Wmo Lab is betrokken bij dit gehele proces. 
 
Wanneer het nieuwe beleid al eerder in 2017 wordt ingevoerd, aanvaarden we een 
aanbestedingsrechtelijk risico. Dat risico bestaat eruit dat niet-gecontracteerde aanbieders 
bezwaar kunnen maken tegen de aanpassingen binnen de huidige contracten, waarna de 
rechter ons kan dwingen om over te gaan tot een nieuwe aanbesteding. Dat risico 
ondervangen we door expliciet aan te kondigen dat we een nieuwe aanbesteding 
voorbereiden.  
 
Op dit moment voeren we overleg met de bestaande aanbieders huishoudelijke 
ondersteuning over het nieuwe beleid, daarbij passende tarieven en de mogelijkheid om het 
nieuwe beleid in te passen in de lopende contracten. Dit roept de nodige discussies op, maar 
tegelijkertijd ervaren wij het overleg constructief en verwachten wij er met hen uit te komen.  
 
Uitvoering 
Om onze uitvoering volledig in lijn te brengen met de uitspraken van de Centrale Raad van 
Beroep, is het noodzakelijk om alle cliënten met een indicatie voor Huishoudelijke 
ondersteuning opnieuw te beoordelen. Dit gaan wij doen na vaststelling van het nieuwe 
beleid door het voeren van persoonlijke gesprekken met alle inwoners met een indicatie voor 
Huishoudelijke ondersteuning. In dat gesprek kijken we op basis van de nieuwe normering 
welke ondersteuning nodig is en leggen dat vast in een beschikking. De aanbieder zal 
vervolgens die, eventueel aangepaste, ondersteuning gaan bieden.  
 
De intentie is dat alle persoonlijke gesprekken eind 2017 hebben plaatsgevonden. Het 
realiseren van deze planning is mede afhankelijk van het resultaat van de gesprekken met 
de aanbieders en de mate waarin wij erin slagen om voldoende capaciteit aan te trekken om 
de extra keukentafelgesprekken te voeren. Voor inwoners die meerdere 
ondersteuningsvormen van de gemeente ontvangen, bijvoorbeeld een indicatie voor een 
vervoersvoorziening of begeleiding, zullen we ons best doen om de herindicaties te 
combineren. 
 
Gevolgen voor de inwoners 
We merken dat soms de verwachting bestaat dat door de aanpassingen in beleid inwoners 
meer zorg zullen ontvangen. Binnen de huidige werkwijze wordt nu ook al aangesloten bij de 
individuele behoeften van een inwoner en maatwerk geboden. Het team Ondersteuning en 
Zorg ontvangt weinig tot geen signalen van inwoners dat er geen adequate ondersteuning 
met betrekking tot de Huishoudelijke ondersteuning wordt geboden. Mede om deze reden 
verwachten wij niet dat inwoners door de aanpassing in het beleid substantieel meer zorg 
zullen ontvangen.  
 
Het streven is om met alle inwoners met een actieve indicatie Huishoudelijke ondersteuning 
een persoonlijk gesprek te voeren en deze inwoners zullen een nieuwe beschikking 
ontvangen. 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.  
 
Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) 
Per 1 juli 2017 zal de Algemene Maatregel van Bestuur Inkoop maatschappelijke 
ondersteuning in werking treden. Deze maatregel verplicht gemeenten om per 1 juli bij 
nieuwe aanbestedingen en het wijzigen van overeenkomsten rekening te houden met 
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verschillende aspecten voor het vaststellen van de tarieven. Enkele van deze aspecten zijn 
kosten van de beroepskrachten (onder andere loonkosten en overige kosten voortvloeiend 
uit CAO), kosten voor niet-productieve uren van beroepskrachten door verlof, ziekte, 
scholing en werkoverleggen en reis- en opleidingskosten. Voor de nieuwe aanbesteding en 
bij het eventueel eerder invoeren van het nieuwe beleid moet de gemeente rekening houden 
met deze maatregel. Verwacht is dat de tarieven voor de Huishoudelijke ondersteuning mede 
door deze maatregel zullen stijgen.    
 
Wijzigingen eigen bijdrage  
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. Voor de 
meerpersoonshuishoudens die de pensioengerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt, geldt 
dat voor de laagste inkomens de eigen bijdrage op nul euro wordt gesteld. Dit kan ertoe 
leiden dat meer mensen een beroep gaan doen op de Huishoudelijke ondersteuning.  
 
Gevolgen voor de begroting 
De aanpassing van het beleid heeft gevolgen voor de begroting 2017 en verder. We 
verwachten een substantiële verhoging van de kosten voor de Huishoudelijke ondersteuning. 
De kosten voor de geleverde dienstverlening en ook de gemeentelijke uitvoeringskosten 
gaan structureel toenemen. Verder hebben we in 2017 te maken met eenmalige 
invoeringskosten. Een goede indicatie van de structurele en incidentele kosten kunnen we 
pas geven wanneer het nieuwe beleid volledig is uitgewerkt en de afspraken met de 
aanbieders rond zijn. Tijdens de besluitvorming in februari-maart 2017 in het college en de 
gemeenteraad komen wij hier verder op terug en zullen wij aangeven of de kosten kunnen 
worden opgevangen binnen de bestaande budgetten.  
 
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders  
van de gemeente Dinkelland 
 
 
Namens dezen, 
 
 
Ilse Duursma 
wethouder 


