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Leeswijzer 

In deze notitie worden de gevolgen van het 

Wmo abonnementstarief beschreven en de 

gevolgen die dit heeft voor de algemene 

voorziening huishoudelijke hulp (HH) en de 

algemene voorziening voor mantelzorgers 

(HHT). 

De notitie is zo opgesteld dat de teksten in de 

rechterkolommen aanvullende informatie 

geven over de verschillende onderdelen die 

behandeld worden. 

In hoofdstuk 4 worden een tweetal conclusies 

getrokken over het voortbestaan van de 

algemene voorziening HH en de HHT voor 

mantelzorgers. 
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1 Inleiding 
De Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2015 (Wmo) biedt de mogelijkheid om aan inwoners, die 

moeite hebben om zelfstandig hun huishouden te voeren, een voorziening toe te kennen voor 

huishoudelijke hulp. In Woudenberg heeft dit geleid tot een viertal vormen van huishoudelijke hulp, 

welke op verschillende gronden aan inwoners kan worden geboden. Het gaat daarbij om twee 

maatwerkvoorzieningen, een algemene voorziening en een voorziening voor mantelzorgers. 

1.1 Abonnementstarief Wmo  
Met het aannemen in april 2019 door de Tweede en Eerste Kamer van de wet Abonnementstariefi  

vervalt een belangrijk onderscheid tussen een maatwerkvoorziening en een algemene voorziening. 

Vanaf 1 januari 2020 geldt in principe voor alle voorzieningen het abonnementstarief van € 19,00 per 

maand. Dit heeft gevolgen voor de algemene voorziening huishoudelijke hulp en de algemene 

voorziening HHT voor mantelzorgers waar op dit moment van de gebruikers een eigen bijdrage wordt 

gevraagd in de kosten van de huishoudelijke hulp.  

1.2 Overeenkomsten met aanbieders 
Daarnaast lopen de overeenkomsten met de huidige aanbieders af en is gestart met een open house 

procedure welke moet leiden tot nieuwe overeenkomsten per 1 januari 2020. Met die aanbieders zijn 

de laatste jaren regelmatig gesprekken gevoerd over het bepalen van reële tarieven en hun 

bedrijfsvoering.  

1.3 Heroriëntatie huishoudelijke hulp 
Dit alles vraagt om nu nog eens kritisch te kijken naar het huidige aanbod van huishoudelijk hulp in 

Woudenberg. Met deze notitie doen we een voorstel om het aanbod van huishoudelijk hulp zodanig 

in te vullen dat inwoners, die (gedeeltelijk) niet in staat zijn zelfstandig hun huishoudelijk werk uit te 

voeren, hulp (blijven) ontvangen die voor hen nodig is en past binnen de financiële mogelijkheden 

van de gemeente. 

 

Uitgangspunten 

Bij het vormgeven van de verschillende vormen 
van huishoudelijke hulp zijn de volgende 
uitgangspunten leidend geweest: 

 De eigen kracht moest zoveel mogelijk 
worden gestimuleerd; 

 Er moest maximaal gebruik worden 
gemaakt van het sociaal netwerk; 

 Er zou gebruik moeten worden gemaakt 
van voorliggende voorzieningen; 

 De verschillende HH-voorzieningen 
moesten binnen de beschikbare budgetten 
blijven. De gemeente moest de regie 
houden over het financiële kader en indien 
nodig moeten kunnen bijsturen; 

 Er moest geen onnodige bureaucratie 
ontstaan en de uitvoeringskosten moesten 
laag blijven; 

 Zoveel mogelijk van het budget moest 
beschikbaar zijn voor de meest kwetsbare 
inwoners. 
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2 Ontwikkelingen rond huishoudelijke ondersteuning 

2.1 Lokale overeenkomsten 
Samen met de gemeenten Baarn, Bunschoten en Soest is in 2015 een keuzenota huishoudelijke hulp 

opgesteld. Deze nota is behandeld in de raadscommissie van 24 juni 2015. In de nota is, op basis van 

de hiervoor al genoemde uitgangspunten, er voor gekozen om, naast de maatwerkvoorziening, een 

algemene voorziening huishoudelijk hulp te ontwikkelen. Samen met Baarn en Bunschoten is in 2015  

een aanbesteding opgestart. Met ingang van 1 juli 2016 zijn met de aanbieders Bions, CentraalZorg, 

Leliezorggroep en Tzorg overeenkomsten afgesloten voor het leveren van de vier vormen van 

huishoudelijke hulp. Deze overeenkomsten zijn twee maal verlengd, maar lopen nu per 31 december 

2019 af. 

2.2 Nieuwe overeenkomsten per 1 januari 2020 
In 2019 is met Baarn en Bunschoten een open house procedure opgezet. In samenspraak met de 

huidige aanbieders is een programma van eisen opgesteld voor het aanbieden van huishoudelijke 

hulp voor de komende jaren. Ook is tot een tarief gekomen waar men voor lijkt te willen inschrijven. 

De huidige, maar ook nieuwe aanbieders, kunnen zich melden om voor de komende jaren 

huishoudelijke hulp aan te bieden binnen de drie gemeenten. In het programma van eisen wordt nog 

maar uitgegaan van één maatwerkvoorziening. Voor wat betreft de twee algemene voorzieningen is 

er een voorbehoud gemaakt. In het vervolg van deze notitie wordt hier verder op in gegaan. 

 

 

 

 

 

Open houseprocedure 

Open House is géén aanbestedingsprocedure, 
maar een systeem van afspraken waarmee 
een zorgaanbieder wordt  gecontracteerd 
zonder een aanbestedingsprocedure te 
doorlopen. Bij Open House worden tijdens de 
openstelling van het systeem overeenkomsten 
gesloten met iedere aanbieder die zich ertoe 
verbindt om de zorgvoorzieningen te leveren. 
Dit tegen vooraf vastgestelde prijs- en 
kwaliteitsvoorwaarden. 

Tariefstelling 

De gemeente is middels de AMvB reële 
kostprijs Wmo gehouden om in overleg met 
aanbieders tot een reëel tarief te komen. Zij 
hebben te maken met de CAO VVT, waarin  
medewerkers geplaatst worden in één van de 
zes periodieken. Zij zijn gehouden jaarlijks 
medewerkers een periodieke verhoging te 
geven. Bepalen van het tarief vindt plaats op 
basis van de rekentool zoals die is opgesteld 
door Actiz en Btn in samenwerking met de 
vakbonden en het ministerie van VWS. Aan alle 
huidige aanbieders is gevraagd aan te geven 
hoe zij verder hun de kosten opbouwen. Die 
opbouw verschilt tussen de aanbieders. Op 
basis van gemiddelden en een aantal 
vastgelegde variabele is uiteindelijk tot een 
vast tarief gekomen. 
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3 De verschillende vormen huishoudelijke hulp  
De gemeente Woudenberg kent vier verschillende vormen van huishoudelijke hulp. Het gebruik 

maken van deze voorzieningen is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de inwoner. 

Om in aanmerking te komen is het belangrijk dat de voorziening zich richt op het bevorderen van 

zelfredzaamheid en participatie opdat men zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kan blijven. 

Onder zelfredzaamheid wordt daarbij verstaan dat men in staat is  tot het uitvoeren van de 

noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het voeren van een gestructureerd 

huishoudenii. In deze context is huishoudelijke hulp geen doel op zich, maar een middel. Doel is dat 

men zoveel mogelijk zelfredzaam is en kan participeren. Daarbij moet het huishouden geen obstakel 

zijn. Het huishouden moet op orde zijn. Met een voorziening als huishoudelijke hulp kan er voor 

gezorgd worden dat het huis schoon en leefbaar is. In zo’n huis kan goed worden geleefd en vormt 

dat de basis waaruit men kan participeren in de samenleving. De mate van ondersteuning en het zelf 

nog regie kunnen voeren over het huishouden is bepalend voor welke vorm van huishoudelijke hulp 

men in aanmerking komt en hoeveel uur aan hulp moet worden ingezet. 

3.1 De algemene voorziening 
Met ingang van 1 juli 2016 is de algemene voorziening huishoudelijke hulp gestart. Eerste actie daarin 

was om te bezien of huidige gebruikers van een maatwerkvoorziening konden/wilden overstappen 

naar de algemene voorziening. Bij nieuwe aanvragen voor huishoudelijke ondersteuning wordt vanaf 

die datum altijd eerst gekeken of een algemene voorziening kan worden ingezet. Is dat niet mogelijk 

dan volgt een indicatie voor een maatwerkvoorziening. 

3.2 De huishoudelijke hulp toelage 
In 2015 ontvingen gemeenten een extra toelage van het Rijk onder de noemer van huishoudelijke 

hulp toelage (HHT). Met deze extra middelen is de speciale regeling voor mantelzorgers ontwikkeld 

die vanaf medio 2015 wordt aangeboden. De extra HHT rijksmiddelen zijn in 2017 toegevoegd aan de 

Wmo-middelen voor de huishoudelijke hulp. 

 

Algemene voorziening HH 

Wanneer men onvoldoende in staat is het 
huishouden zelfstandig te voeren, maar nog 
wel volledig de regie heeft in het voeren 
daarvan, en in staat is financieel een bijdrage 
te leveren, kan aanspraak worden gemaakt op 
de algemene voorziening voor maximaal 2,5 
uur per week met een eigen bijdrage van € 
5,00 per uur. De bedoeling was deze op termijn 
te verhogen naar € 10,00, maar de 
gemeenteraad heeft  het bedrag van € 5,00 
per uur vastgelegd in de verordening. 
Middels een lichte toets wordt bepaald of men 
in aanmerking komt. Men ontvangt een 
verwijzing waarmee men zelf één van de 
aanbieders kan kiezen. Met hen wordt de inzet 
van de uren bepaald en ontvangt men de 
factuur voor de eigen bijdrage. De aanbieder 
declareert het restant bij de gemeente. 

De HHT 

Iedere mantelzorger die staat ingeschreven bij 
het mantelzorgloket kan in aanmerking komen 
voor HHT. De huishoudelijke hulp kan ingezet 
worden bij de mantelzorger zelf of bij het 
huishouden waar de mantelzorger zorg 
verleent mits daar geen Wmo-indicatie is voor 
huishoudelijke hulp. De ondersteuning is 1,5 
uur per week, de eigen bijdrage € 5,00 per uur. 
De mantelzorger regelt met de aanbieder de 
hulp en de betaling van de eigen bijdrage.  
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3.3 De maatwerkvoorzieningen HH1 en HH2 
Wanneer men niet in staat is om zelf het huis volledig schoon en leefbaar te houden, en dit niet op 

een andere manier kan oplossen, heeft men de mogelijkheid om huishoudelijke hulp te ontvangen. In 

een zogenaamd keukentafelgesprek wordt bekeken welke hulp moet worden ingezet. Veelal kan men 

nog wel wat lichte huishoudelijke taken uitvoeren en weet men het huishouden zelf nog te 

organiseren. De inzet van een HH1 maatvoorziening is dan voldoende. In overleg met cliënt wordt 

daarbij bepaald hoeveel uur per week ingezet moet worden en of hoeveel uren redelijk zijn gezien de 

situatie van de cliënt en het huishouden. 

Het komt echter ook voor dat men zelf niet of nauwelijks in staat is het huishouden te organiseren. 

Hierbij is dan niet alleen de inzet van de uren van belang maar ook de mate waarin de huishoudelijke 

hulp ondersteuning biedt in het organiseren van het huishouden. Op dat moment volgt er een 

indicatie voor HH2. Eventueel kan nog worden besloten extra zorg in te zetten binnen het 

huishouden. 

3.4 Het gebruik van huishoudelijke hulp in Woudenberg 

Na de start van de algemene voorziening HH en HHT in 

respectievelijk 2016 en 2015 is het gebruik gestegen. In het 

begin hadden aanbieders van deze twee regelingen moeite 

met de administratieve registratie. Vanaf medio 2016 zijn de 

gegevens op cliënt niveau betrouwbaar. 

Met het stijgen van het aantal gebruikers nam ook het aantal 

afgenomen uren toe. De algemene voorziening HH is vanaf 1 

juli 2016 ingevoerd. 

 

 

De CAK eigen bijdrage 

Tot 1 januari 2019 werd op basis van het 
inkomen en het vermogen van de gebruiker 
bepaald hoe hoog de eigen financiële bijdrage 
in de hulp was. Het CAK berekende deze 
bijdrage en bracht die in rekening bij de 
gebruiker. Vanaf 1 januari 2019 is inkomen en 
vermogen niet meer bepalend voor de eigen 
bijdrage bij een maatwerkvoorziening en geldt 
er een abonnementstarief van € 17,50 per vier 
weken. Vanaf 1 januari 2020 zal het 
abonnementstarief ook van toepassing zijn op 
algemene voorzieningen wanneer daar 
langdurig gebruik van wordt gemaakt. 

De uurtarieven 

Na de start van de overeenkomsten met de 
aanbieders op 1 juli 2016 is regelmatig overleg 
gevoerd over het tarief. In principe gold de 
afspraak dat met een jaarlijkse indexering 
rekening zou worden geworden. Maar met het 
afkondigen van de AMvB reële kostprijs en de 

CAO VVT 
moesten 
(half)jaarl
ijks de 
tarieven 
opnieuw 

worden berekend. Met als gevolg dat de 
tarieven vanaf 2018 sterk stegen. 

.  

datum HHT AV HH

31-12-2016 5 43

31-12-2017 16 54

31-12-2018 21 66

jaar HHT AV HH

2016 400          1.709       

2017 613          4.870       

2018 1.316       6.190       

datum HH1 HH2 AV/HHT

1-7-2016 22,00€     24,50€    22,00€   

1-1-2018 22,80€     25,80€    22,80€   

1-4-2018 25,68€     25,68€    24,38€   

1-10-2018 26,67€     26,67€    25,29€   
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4 Heroriëntatie van de huishoudelijke hulp 

4.1 Wegvallen van het verschil tussen HH1 en HH2 
Het verschil in HH1 En HH2 komt ook tot uitdrukking in de kwalificaties van de huishoudelijke hulp. Bij 

HH2 zouden deze hoger moeten zijn dan bij HH1. Bij het aangaan van de overeenkomsten in 2016 zijn 

daarom ook verschillende tarieven vastgesteld. De aanbieders geven echter aan dat al hun personeel 

dusdanig geschoold is dat zij daar geen onderscheid meer in maken. Door de AMvB reële kostprijs 

Wmo en de CAO VVT is het verschil in tarieven vanaf 1 april 2018 vervallen. Er wordt sindsdien voor 

zowel HH1 als HH2 één tarief gerekend. 

In samenspraak met de aanbieders is er voor gekozen om met de nieuwe overeenkomst per 1 januari 

2020 nog maar uit te gaan van één maatwerkvoorziening HH. In de indicatie zal wel aandacht worden 

geschonken aan de complexiteit van de benodigde hulp, maar er hoeft niet meer expliciet te worden 

geïndiceerd op HH1 of HH2. 

4.2 Voortbestaan van de algemene voorziening HH 
Met het omvormen van de huishoudelijke hulp in 2015 is met name ingezet op het betaalbaar 

houden van de huishoudelijk hulp. Een algemene voorziening, zoals die in Wmo 2015 als nieuw 

instrument werd geformuleerdiii, zou de financiële druk op de totale Wmo verminderen.  

In eerste instantie is, zoals al eerder aangegeven, gekeken naar de mensen die in 2016 een indicatie 

voor HH1 hadden. Een deel daarvan is vanaf 1 juli 2016 overgegaan op de algemene voorziening en 

ontving vanaf die datum 2,5 uur huishoudelijke hulp per week. Hun bijdrage in die hulp was voor 

velen op dat moment minder dan de eigen CAK bijdrage. Door de zeer lichte toets bij de algemene 

voorziening is er een voorliggende voorziening ontstaan. Blijkt overigens  uit de lichte toets dat men 

niet in staat is om met de algemene voorziening de huishoudelijke hulp zelf te regelen, bijvoorbeeld 

door de situatie waarin men verkeert, of dit financieel niet kaniv, dan volgt er een indicatietraject voor 

een maatwerkvoorziening. 

 

Abonnementstarief vanaf 2020 

Vanaf 1 januari 2020 is de wet 
Abonnementstarief Wmo van kracht. Vanaf 
dan betaalt men voor een Wmo-voorziening 
per huishouden € 19,00 per maand. Door het 
CAK wordt de bijdrage maandelijks geïnd op 
basis van de start- en stopberichten die door 
de gemeenten worden doorgegeven.  

Vanaf die datum geldt het tarief ook voor 
algemene voorzieningen wanneer: 
 er in belangrijke mate sprake is van een 

persoonlijke hulpverlening (en waarbij 
arbeid verreweg de grootste 
kostencomponent is );  

 de continuïteit van band tussen cliënt en 
hulpverlener belangrijk is voor de 
ondersteuning;  

 er langdurig gebruik wordt gemaakt van 
de voorziening.  
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Met de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2020 vervallen een aantal belangrijke 

overwegingen die in 2015 hebben geleid tot de invoering van de algemene voorziening HH. Te weten: 

1. Door de gebruiker van de algemene voorziening rechtstreeks met de aanbieder in contact te 

brengen en tussen hen ook de betaling te laten plaatsvinden van de eigen bijdrage werd de eigen 

kracht gestimuleerd en had men zelf de regie over de inzet. Vanaf 1 januari 2020 behoeft men alleen 

nog maar een abonnementstarief te betalen aan het CAK en maakt het aantal gebruikte uren niet 

meer uit. De aanbieder behoeft geen factuur meer te sturen naar de gebruiker. 

2. De afspraken tussen de cliënt en de aanbieder  gaan volledig buiten de gemeente om. Het 

enige dat de gemeente ziet is de factuur van de aanbieder waar in een bijlage de afnemers van de 

hulp staan vermeldt. De cliënten hebben geen connectie met het CAK. Vanaf 1 januari 2020 moet de 

gemeente de gegevens van de cliënt aan het CAK gaan doorgeven. Door middel van start- en 

stopberichten wordt het inhouden van het abonnementstarief geregeld. De voordelen voor de 

gemeente dat de algemene voorziening en de relatie die de cliënt en de aanbieder tot een 

vereenvoudiging van het proces zou leiden is met het abonnementstarief vervallen. De gemeente 

heeft nu weer rechtstreeks met de cliënt te maken in verband de registratie bij het CAK.  

3. De algemene voorziening zou ten opzichte van de maatwerkvoorziening tot lagere kosten 

voor de gemeente moeten leiden. De bijdrage van de cliënt in de hulp is vanaf 1 januari 2020 gelijk 

aan die van een maatwerkvoorziening.  In de huidige overeenkomst met de aanbieders, en het 

voorstel voor na 1 januari 2020, wordt nog wel rekening gehouden met een lager tarief voor zowel de 

algemene voorziening als de voorziening voor de mantelzorgers. Maar dit weegt niet op tegen het 

verlies in de bijdrage die afneemt van € 50,00 per vier weken (2,5 uur hulp met € 5,00 per uur eigen 

bijdrage) naar het abonnementstarief van € 19,00 per maand.  

4. Door de aanbieders is in de afgelopen periode meermalen aangegeven dat de problematiek 

van de cliënten met een algemene voorziening niet altijd zoveel verschilt met die van cliënten met 

een maatwerkvoorziening. Door de gemeenten is daarbij steeds gezegd dat in zo’n geval de cliënt 

moet worden doorgestuurd voor een herindicatie zodat kan worden bekeken of een maatwerk- 
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voorziening en eventueel meer uren noodzakelijk is. Maar of dat daadwerkelijk ook gebeurd is de 

vraag . Daarnaast is door het alleen maar verwijzen naar de algemene voorziening weinig zicht op 

eventuele verslechtering van de situatie van de cliënt. Het is namelijk aan de cliënt zelf om zich weer 

opnieuw te melden ingeval dat er meer of andere hulp noodzakelijk is. Er is geen uitgebreide indicatie 

of termijn aan het gebruik van de algemene voorziening gesteld. 

5. Door het abonnementstarief met daarbij lage maandkosten en een lichte toets is het risico 

zeer groot dat vanaf 1 januari 2020 de toestroom naar de algemene voorziening HH sterk zal 

toenemen. In ieder geval moet er iets gedaan worden aan het weinige zicht dat de gemeente 

(Coöperatie de Kleine Schans) heeft na afgeven van de verwijzing naar de algemene voorziening HH 

om zo niet voor grote financiële lasten te komen staan. 

4.3 Conclusie voortbestaan algemene voorziening HH 
Geconcludeerd kan worden dat door het abonnementstarief een aantal overwegingen waarom de 

gemeente is overgegaan tot het instellen van de algemene voorziening HH zijn vervallen. Gezien de 

doelgroep die gebruik maakt van deze algemene voorziening mag gesteld worden dat een uitgebreid 

keukentafelgesprek meer zicht geeft op de omstandigheden en mogelijke ontwikkelingen. Maatwerk, 

met daarbij ook het opstellen van een plan van aanpak, geeft meer zekerheid voor de inwoner die 

met een vraag om enkel huishoudelijke hulp komt.  

Daarnaast kleeft er een groot financieel risico na 1 januari 2020 aan de algemene voorziening 

wanneer met een lichte toets zeer goedkope huishoudelijke hulp kan worden verkregen.  

Stopzetten van de algemene voorziening HH ligt dan ook voor de hand.  

 

 

 

 

Gevolgen omzetting 

De huidige gebruikers van de algemene 
voorziening HH zullen bij stopzetting allemaal 
worden gesproken. Met een 
keukentafelgesprek wordt bezien of zij 
eventueel in aanmerking komen voor een 
maatwerkvoorziening. Dit vergt extra inzet van 
de Coöperatie de Kleine Schans. Zij moeten er 
voorzorgen dat voor 1 januari 2020 met 
iedereen is gesproken. 

In hoeverre de huidige gebruikers van de 
algemene voorziening zullen overgaan naar 
een maatwerkvoorziening HH en tegen 
hoeveel uur dat zal gebeuren wordt pas 
duidelijk nadat de indicatiestellingen zijn 
gesteld. 
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4.4 Voortbestaan algemene voorziening  HHT voor mantelzorgers 
Voor 2015 heeft de gemeente aanspraak gemaakt op extra middelen die door het ministerie van VWS 

voor de huishoudelijke hulp toelage ter beschikking zijn gesteld. Na 2016 zijn deze middelen 

toegevoegd aan de Wmo-middelen voor HH. Met de extra HHT-middelen is een regeling opgesteld 

voor mantelzorgers.  

Ook op deze regeling is, net als bij de algemene voorziening HH,  straks het abonnementstarief van 

toepassing. Een mantelzorger krijgt op dit moment een brief mee die men bij een aanbieder kan 

aanbieden. De gemeente zal per 1 januari 2020 hun gegevens moeten doorgeven aan het CAK. 

Aangezien veel mantelzorgers zelf  niet tot de doelgroep van de Wmo behoren zullen zij straks wel als 

zodanig in de registratie van het CAK terecht komen. Ook moet nu ook door de gemeente 

bijgehouden worden wanneer de hulp, die zij zelf dus zelf regelen, begint of stopt. 

Daarnaast speelt ook hier het financiële effect voor de houdbaarheid van de regeling. Op dit moment 

maken 21 mantelzorgers van deze regeling gebruik. Inmiddels staan er 143 mantelzorgers 

geregistreerd bij het steunpunt mantelzorg. Zij zouden conform de nu opgestelde regels in 

aanmerking kunnen komen voor deze voorziening.  

Anders regelen van deze ondersteuning buiten de Wmo om heeft effect op het te betalen tarief aan 

de aanbieder. Nu is deze hulp vrijgesteld van BTW, wanneer de hulp buiten de Wmo wordt geregeld 

is BTW verschuldigd. Deze extra kosten komen dan of bij de mantelzorger of bij de gemeente te 

liggen. 

4.5 Conclusie voortbestaan HHT voor mantelzorgers 
Net als bij de algemene voorziening HH ligt het in de rede om deze regeling in verband met de 

gevolgen van het abonnementstarief en financiële risico’s per 1 januari 2020 te stoppen.  

 

 

Gevolgen bee indiging 

Met het steunpunt Mantelzorg zal worden 
bekeken in hoeverre de huidige mantelzorgers 
die nu gebruik maken van de HHT op een 
andere wijze eenmalig kunnen worden 
gecompenseerd. 

In samenspraak met de huidige aanbieders 
zullen de gebruikers van deze ondersteuning in 
kennis worden gesteld van het beëindigen van 
de regeling per 1 januari 2020. 

Vervolg procedure en planning 

De genoemde voorzieningen zijn allemaal 
vastgelegd in de integrale verordening Sociaal 
Domein. Wijziging van deze verordening staat 
gepland voor de gemeenteraad van december 
2019.  

In verband met de gevolgen voor de diverse 
gebruikers en het kunnen indiceren van de 
gebruikers van de algemene voorziening HH 
wordt een apart raadsbesluit gevraagd in 
oktober 2019. Na dit besluit kunnen de 
betrokkenen worden aangeschreven en 
uitgenodigd. 
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Eindnoten 

                                                           
i
 Wet van 24 april 2019 tot wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 inzake de bijdrage voor 
maatschappelijke ondersteuning en de beoordeling voor de verstrekking van de maatwerkvoorziening. 
ii
 Art 1.1.1. van de Wmo2015 

iii
 Art. 1.1.1. Wmo 2015: algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder voorafgaand 

onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat 
is gericht op maatschappelijke ondersteuning; 
iv
 Uitgegaan wordt van een grens van 115% van het voor betrokkene geldende minimum inkomen. 


