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  Geachte raadsleden, 
 

 
Zoals u weet voeren de gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht 
gezamenlijk de nieuwe Wmo 2015 uit. Een van de onderdelen waarvoor de drie 
gemeenten nieuw beleid moesten maken is de huishoudelijke ondersteuning. Dit omdat 
door het Rijk vanaf 1 januari 2015 een forse budgettaire korting van 40% is doorgevoerd op 
de huishoudelijke ondersteuning. In het in oktober 2014 vastgestelde Beleidsplan Wmo 
2015 -2017 van de drie gemeenten is opgenomen dat de gemeenten resultaatgericht 
werken in gaan voeren bij de uitvoering van de Wmo. Hiermee wordt beoogd om enerzijds 
de gestelde financiële taakstelling te realiseren en anderzijds maatwerk op het gebied van 
huishoudelijke ondersteuning te blijven bieden aan de cliënten. Ten behoeve hiervan zijn 
er in januari 2015 nieuwe overeenkomsten met de aanbieders afgesloten. Met deze brief 
wil ik u informeren over de stand van de implementatie van deze nieuwe overeenkomsten.   
 
Alle indicaties worden omgezet naar Huishoudelijke Ondersteuning 
Alle cliënten hebben rond 15 februari 2015 een nieuwe beschikking ontvangen van de 
gemeenten. Hierin is opgenomen dat met ingang van ofwel de oorspronkelijke einddatum 
van de indicatie ofwel vanaf 15 juni 2015 de indicatie voor het nieuwe product 
Huishoudelijke Ondersteuning geldt. Hierin is niet langer het aantal uren Huishoudelijke 
Ondersteuning opgenomen, maar het resultaat: een schoon en leefbaar huis. De 
gemeente bepaalt alleen nog de toegang: is er wel of geen ondersteuning nodig om het 
resultaat schoon en leefbaar huis te bereiken. Er is in het verleden met alle cliënten door 
de gemeente een keukentafelgesprek gevoerd. Tijdens dit gesprek is al bepaald of iemand 
wel of geen ondersteuning nodig heeft bij het huishouden. Omdat de noodzaak tot 
huishoudelijke ondersteuning al is vastgesteld, hoeft er geen nieuw keukentafelgesprek 
plaats te vinden. Dat betekent dat de gemeenten er voor kiezen om iedereen die reeds 
hulp bij het huishouden ontving, te verzekeren van huishoudelijke ondersteuning. De uren 
worden echter niet langer benoemd, zolang het resultaat maar behaald wordt dat is 
afgesproken met de aanbieders en de cliënten: een schoon en leefbaar huis. Hiervoor 
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geldt een overgangsperiode van 4 maanden. Op 15 juni 2015 gaat voor alle cliënten de 
nieuwe werkwijze in. 
 
Inwoner en aanbieder bepalen vorm van ondersteuning samen 
De gemeente heeft de cliënten in februari met een beschikking geïnformeerd over de 
wijziging. Met de aanbieders is afgesproken dat zij met de cliënten in gesprek gaan over de 
inzet van de huishoudelijke ondersteuning. Zij bespreken met de cliënt wat er nodig is om 
er voor te zorgen dat het huis schoon en leefbaar is. Hierbij houden zij rekening met de 
door het Rijk opgelegde financiële taakstelling. Deze gesprekken vinden plaats voor 15 juni 
2015.  
De cliënt bepaalt samen met de aanbieder op welke manier die ondersteuning ingezet 
wordt. Er wordt besproken wat er wel  en niet wordt gedaan en wanneer.  
 
 
Één vast tarief per periode per klant 
De aanbieders en gemeenten hebben afgesproken per cliënt een vast tarief te hanteren, 
ongeacht het aantal uren dat de hulp ingezet wordt. Het tarief is gebaseerd op de situatie in 
2014 en er is gerekend met het gemiddelde aantal uren huishoudelijke hulp dat toen werd 
ingezet, waarbij er een korting is toegepast. Aanbieders zijn vrij om het totaal budget voor 
al hun klanten naar eigen inzicht te verdelen: bij de ene klant is meer inzet nodig, bij de 
ander minder. Het is aan de aanbieder om tot een werkwijze te komen waarbij zij met het 
totaalbudget bij al zijn klanten het gewenste resultaat kan behalen: een schoon en leefbaar 
huis.  
De gemeenten laten het aan de professionaliteit van de zorgaanbieders over om te 
bepalen hoe zij het resultaat schoon en leefbaar huis samen met de cliënt realiseren. De 
cliënt heeft dus een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning en de zorgaanbieders 
hebben de ruimte en een budget om deze resultaatafspraak waar te maken. 
 
Eigen bijdrage 
De eigen bijdrage die door de gemeenten wordt gevraagd voor huishoudelijke 
ondersteuning, is de maximale inkomensafhankelijke eigen bijdrage, zoals deze landelijk is 
vastgesteld. Dit is niet veranderd met de ingang van de nieuwe overeenkomsten. Wel is 
per 1 januari 2015 de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten komen te 
vervallen. Op basis van deze wet kregen cliënten in het verleden een korting van circa 30% 
op de eigen bijdrage. Minima kunnen gebruik maken van de collectieve 
ziektekostenverzekering van de ISD.  
 
Bezwaar 
In de brieven is opgenomen dat de cliënten tegen de nieuwe beschikking bezwaar konden 
maken. Dit bezwaar kan worden gemaakt tegen het wel of niet toekennen van 
huishoudelijke ondersteuning. Als cliënten in de uitvoering van mening zijn dat de 
ondersteuning onvoldoende is om het resultaat een schoon en leefbaar huis te realiseren 
dan kunnen zij altijd contact opnemen met de gemeente. Er wordt dan onderzocht of er wel 
of niet wordt voldaan aan het behalen van het resultaat een schoon en leefbaar huis. 
Indien nodig wordt de toezichthouder ingeschakeld.  
 
De afgelopen twee weken zijn de gemeenten in gesprek geweest met het ministerie van 
VWS over de termijn waarop de cliënten een bezwaarschrift in konden dienen tegen de 
nieuwe beschikkingen. Dit naar aanleiding van een Kamervraag van kamerlid Leijten van 
de SP hierover. De nieuwe manier van resultaatgericht werken is voor de cliënten een 
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grote verandering. Omdat wij hebben geconstateerd dat de bezwaartermijn van de 
beschikking verlopen is voordat de cliënten kunnen ervaren wat de gevolgen van de 
nieuwe werkwijze zijn, zullen wij alle cliënten waarvoor de nieuwe werkwijze op 15 juni in 
werking treedt, daarom nogmaals in juni een brief sturen en hen de mogelijkheid bieden 
bezwaar te maken. Dit om te bereiken dat er alles aan wordt gedaan om de 
rechtszekerheid voor de cliënt te waarborgen. 
 
Op dit moment worden de gesprekken met de cliënten nog gevoerd. Er is dus nog niet 
volledig in beeld wat de gevolgen zijn van het resultaatgericht werken. Er is een forse 
financiële taakstelling te realiseren, wat betekent dat de zorgaanbieders hun 
medewerkers zo optimaal en efficiënt mogelijk moeten inzetten. Dit zodat, nog steeds, 
alle cliënten die ondersteuning nodig hebben deze kunnen krijgen. 
 
 
Hoogachtend,  
De Wethouder van Steenbergen, 
 
 
C.J.M. van Geel 
Wethouder 
 
 

 


