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Portefeuillehouder Van 

 M.M.J. van Gent  André Ruijter 

Fatale datum Afdeling 

   Samenleving 
Ja 

 

Datum B&W-vergadering 19 juli 2016 Communicatie  Ja  Nee 

Volgnummer 9 B&W-agenda  Openbaar  Vertrouwelijk 

 

Onderwerp 

Wijziging Besluit en Beleidsregels Wmo 2015 gemeente Hollands Kroon.  

 

Kern van de zaak 

Na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB)is onder de werking van de Wmo de Hulp bij het 

huishouden weer een individuele maatwerkvoorziening. De zorgaanbieders Axxicom en Zorgkompas 

hebben aangegeven het tarief voor de HH1 te verhogen volgens de code verantwoordelijk marktgedrag 

thuiszorgondersteuning. De code is ondertekend door de VNG, de vakbonden en de zorgaanbieders. 

Verhoging van het tarief voor de Zorg in natura houdt in dat de tarieven voor het Persoonsgebonden budget 

ook op dat niveau aangepast moeten worden. Op deze manier worden ook deze tarieven op het niveau van 

de code gebracht. De beleidsregels worden n.a.v. de aanpassing op de tarieven ook aangepast.  

 

Adviesbesluit 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 

1. het besluit tot de tweede wijziging van het Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 

vast te stellen; 

2. het besluit tot de eerste wijziging van Beleidsregels  Wmo 2015 vast te stellen.  

 

Genomen besluit 

Het college van burgemeester en wethouders besluit: 
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Aanleiding voor en korte toelichting bij het advies 

Aanleiding voor het advies is de recente uitspraak van de CRvB. Nu wij weer de HH1 als individuele 

maatwerkvoorziening moeten toekennen en de tarieven voor de Zorg in natura op het niveau van de code 

verantwoordelijk marktgedrag zijn gebracht, biedt dit de gelegenheid om ook de Pgb voorziening voor de Hulp 

bij het huishouden aan te passen aan de op dit moment geldende marktsituatie . 

 

Voor de HH1geldt: 

De Code verantwoordelijk marktgedrag Thuisondersteuning, die uitgaat van CAO voor Verpleeg- en 

Verzorgingshuizen en Thuiszorg (FWG 10-4) levert ons de volgende reële kostprijsberekening per uur: 

- Bruto uurtarief inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten:  € 14,94 

- Opslag voor niet-productieve uren (verlof en ziekteverzuim)   €   3,69 

- Reiskosten         €   0,35 

- Opleidingskosten        €   0,38 

- Totaal          € 19,36 

- Opslag indirecte kosten (overhead)    €   3,13 

Totaal:      € 22,49 

 

Voor de HH2 geldt: 

De Code gaat uit van CAO voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (FWG 15-4) levert ons een reële 

kostprijsberekening per uur: 

- Bruto uurtarief inclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering en werkgeverslasten:  € 16,24 

- Opslag voor niet-productieve uren (verlof en ziekteverzuim)   €   4,01 

- Reiskosten         €   0,35 

- Opleidingskosten        €   0,41 

- Totaal          € 21,01 

- Opslag indirecte kosten (overhead)    €   3,40 

Totaal:      € 24,41 

 

Ons huidige tarief HH2 bedraagt € 25,20 en is dus in lijn met de Code.  

 

De overheadcomponent is bij het Pgb niet van toepassing, want de praktijk wijst uit dat de uitvoering wordt 
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gedaan door een zelfstandige zonder personeel. 

Wij stellen voor dat voor de cliënten die Hulp bij het huishouden zelf regelen de hoogte van het Pgb  te 

bepalen op de volgende wijze: 

Hulp bij het huishouden 1: € 19,36 per uur(was € € 15,75) 

Hulp bij het huishouden 2: € 21,01 per uur. ( geen tarief vermeld, zie hieronder bij 2.) 

 

N.a.v. de wijziging  van de tarieven is het noodzakelijk om ook de beleidsregels aan te passen waar het de 

toekenning van de categorie HH2 betreft.  

 

Op pagina 14 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning (Voorwaarden om in aanmerking te 

komen voor een Pgb voorziening) staat vermeld:  

Indien de klant niet zelf in voldoende mate in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, kan 

iemand uit zijn sociale netwerk hem hierin bijstaan. Dit kunnen bijvoorbeeld ouders van een minderjarige zijn, 

een buurman, een voogd, een familielid etc. Ook de vertegenwoordiger  van de klant (curator, 

bewindvoerder, mentor, gemachtigde) die wellicht (nog) niet tot het sociale netwerk van de klant behoort, 

kan de klant ondersteunen bij het verantwoordelijk inkopen van de diensten, hulpmiddelen, 

woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren.      

NB Het is niet bedoeling dat de gemeente de kosten van de vertegenwoordiger, zoals een bemiddelings-

bureau, financiert; het persoonsgebonden budget is daar niet voor bedoeld.    

 

Op pagina 25 van Hoofdstuk 5.1. van de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, Criteria 

maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, staat vermeld: 

Een persoonsgebonden budget voor hulp in het huishouden in de categorie 2 (HH2) wordt niet toegekend. 

Dat wordt indien nodig uitsluitend geïndiceerd als voorziening in natura, af te nemen bij een erkende 

zorgverlenende organisatie. Deze bepaling heeft als achtergrond dat van iemand die HH2 krijgt niet verwacht 

kan worden dat hij/zij zelfstandig het huishouden kan organiseren c.q. daarbij hulp nodig heeft. 

 

Om een Pgb voor de HH2 af te wijzen is dus in strijd met het voorafgaande in de beleidsregels over de 

toekenning van een Pgb. Als de cliënt wordt vertegenwoordigd door iemand die zijn/haar belangen goed 

vertegenwoordigd, dan is er sprake van een goede regievoering. Wij stellen daarom voor de uitzondering voor 

een toekenning Pgb voor HH2 los te laten en deze regel in de Beleidsregels te schrappen. De feitelijke 
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toekenning komt praktisch bijna niet voor, maar om dit uit te sluiten heeft geen rechtsgrond.  

Door deze bepaling in de Beleidsregels is in het Besluit maatschappelijke ondersteuning geen tarief 

opgenomen voor HH2. 

 

Tevens stellen wij voor de regel dat iemand die HKZ gecertificeerd is een Pgb-tarief toe te kennen dat gelijk is 

aan het tarief voor de Zorg in natura, te laten vervallen. Deze keuze komt in de prakrijk bij de HH niet meer 

voor.  

 

Beoogd bestuurlijk/maatschappelijk doel/effect 

De tarieven voor het Pgb zijn nu opgesteld op basis van de tarieven Zorg in natura conform de code 

Verantwoordelijk marktgedrag. De bepaling in de beleidsregels dat wij geen Pgb voor de HH2 verstrekken is 

rechtgezet.  

 

Motivering per voorgesteld besluit 

1. De tarieven voor de Pgb Hulp bij het huishouden 1 en 2 zijn aangepast op basis van de tarieven voor 

de Zorg in natura. Deze tarieven zijn nu vastgesteld op basis van de code verantwoordelijk 

marktgedrag thuisondersteuning 

2. De wijziging in de beleidsregels heeft te maken met het feit dat het niet toekennen van de HH2 als 

Pgb in strijd is met wat de beleidsregels feitelijk zeggen over de algemenen toepassing van de Pgb.  

 

Kanttekeningen en risico’s (incl. argumenten) 

-- 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

-- 

 

Gevolgen algemene middelen en begroting 

Kosten: € 0,00 

Dekking al voorzien in de begroting: 

 Dekking binnen de begroting 
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 Verschuiving tussen programma's/gewijzigde toekenning budget 

Toelichting: 

Bij het Raadsvoorstel d.d. 30 juni jl  n.a.v. de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep  heeft de raad 

ingestemd met de fianciele consequenties hiervan. Het ontstane  tekort wordt meegenomen bij de 

bestuursrapportage 2016 en de begroting 2017. Hierbij is is rekening gehouden met de verhoging van het 

Pgb tarief.   

Voor het jaar 2017  bedragen de kosten Pgb   ca €  220.000,--  op een  totaal budget van € 1.775.000,-- op 

basis van het nieuwe tarief van € 19,36 per uur.  

Op basis van het oude tarief (€ 15,75) bedragen de kosten Pgb: €  179.000,-- 

De verhoging van het tarief met € 3.61 brengt € 41.000,--  aan extra kosten op jaarbasis  met zich mee.  

 

 

Communicatie 

De Wmo adviesraad is geïnformeerd. Zij kunnen instemmen met dit voorstel. Het besluit zal daarnaast op 

de website gepubliceerd worden. Ook zal het besluit zal op Overheid.nl gezet worden en een afschrift van 

het besluit zal naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gestuurd worden.  

 

Bijlagen 

1. Besluit tot tweede wijziging Besluit maatschappelijke ondersteuning 

2. Besluit tot eerste wijziging Beleidsregels  

3. Besluit Wmo 2015 Hollands Kroon. 

4. Beleidsregels Wmo 2015 Hollands Kroon.  

 


