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Naar aanleiding van de omzetting AV HH en HHT heeft de gemeente een klacht en een 
bezwaar ontvangen. Dit betreft overigens een en dezelfde persoon. Er zijn met 28 
mantelzorgers gesprekken gevoerd waarbij er geen signalen zijn ontvangen dat 
mantelzorgers ervoor hebben gekozen om geen of minder zorg te verlenen.

Bij de start van de omzetting van de AV HH en HHT naar maatwerkvoorzieningen waren 
er 89 inwoners met een AV HH of HHT-voorziening. Na de omzetting hebben 75 
inwoners huishoudelijke hulp behouden. Bovendien is het aantal uren huishoudelijke 
hulp verminderd. Echter is er gedurende het proces sprake geweest van maatwerk, 
waarbij ook bij een aantal clienten gelijkblijvend of meer uren is afgegeven. De kosten 
van deze algemene voorzieningen werden betaaid vanuit de Wmo. Door de omzetting is 
geen stijging te verwachten van de kosten.

De afwikkeling van de omzetting heeft meer gekost dan vooraf begroot vanwege de 
persoonlijke benadering en de administratieve verwerking. De kosten worden 
opgenomen in de Zomernota en komen ten laste van het Wmo budget.

Inleiding
Vanuit de raad is de vraag gesteld welke invioed het Wmo abonnementstarief heeft op het aantal 
clienten in de Wmo en de uitkomsten van de omzetting van de AV HH en HHT. Deze bijgevoegde 
memo informeert de raad hierover. Kunt u akkoord gaan met het versturen van bijgaande memo 
aan de raad?

Samenvatting
De memo concludeert dat er sinds januari 2019 een stijging is van 41 clienten (15%) in 
een maatwerkvoorziening. Hierbij is een correctie meegenomen van de omzetting van 
de algemene voorziening huishoudelijke hulp (AV HH) en huishoudelijke hulp toelage 
(HHT). Dit aantal valt echter niet exact te kwantificeren omdat niet uit te sluiten is dat 
clienten mogelijk al gebruik maakten van een Wmo voorziening. Naar verwachting is dit 
een zeer beperkt aantal door de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 
2019. De stijging van het aantal clienten in 2019 en 2020 ten opzichte van een stabiel 
beeld (lichte daling van 6 clienten in 2018) houdt, naast de vergrijzing, waarschijniijk 
verband met de invoering van het abonnementstarief.



Memo

Abonnementstarief
Het abonnementstarief is een vast tahef voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen.

Voor 1 januari 2019 was de berekening van de eigen bijdrage gebaseerd op inkomen en vermogen. 
Vanaf 1 januari 2019 is het abonnementstarief voor de Wmo ingevoerd van € 17,50 per vier weken 
vooralie Wmo maatwerkvoorziening excl. beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Vanaf 1 
januari 2020 is het abonnementstarief voor een Wmo-maatwerk- en/of algemene voorziening 
gesteld op € 19,00 per maand voor een gezinseenheid. Bij de landelijke invoering van het 
abonnementstarief was onduidelijk of en welke aanzuigende working het abonnementstarief zou 
hebben op het gebruik van Wmo voorzieningen.

Vanuit de raad is de vraag gesteld welke invioed het Wmo abonnementstarief heeft op het aantal 
clienten in de Wmo en de uitkomsten van de omzetting van de Algemene Voorziening 
Huishoudelijke Hulp (AV HH) en de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Deze memo informeert u 
hierover.

Besluit omzetting AV HH en HHT
Als gevolg van de invoering van het abonnementstarief is besloten per 1 januari 2020 de AV HH en 
de HHT voor mantelzorgers beeindigen. Daarmee ontstaat er een passender voorziening gericht op 
individuele situatie/omstandigheden (maatwerk).

Gemeente
Woudenberg

Onderwerp : abonnementstarief en omzetting AV HH en HHT

Verzonden aan: De gemeenteraad Afzender: College van B&W
Postregistratienummer: 035113714/035172549 Datum: 27 mei 2020

¥



Ontwikkeling clientenaantallen

Aantal unieke clienten in de Wmo
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Naar aanleiding van de omzetting AV HH en HHT heeft de gemeente een klacht en een 
bezwaar ontvangen. Dit betreft overigens een en dezelfde persoon. Er zijn met 28 
mantelzorgers gesprekken gevoerd waarbij er geen signalen zijn ontvangen dat 
mantelzorgers ervoor hebben gekozen om geen of minder zorg te verlenen.

Bij deze omzettingsgesprekken is naast de huishoudelijke hulp, ook breder gekeken zoals 
past binnen de opdracht vanuit de Wmo. Dit heeft de mogelijkheid geboden gerichte 
ondersteuning aan te bieden. Het aantal uren huishoudelijke hulp is verminderd. Echter is 
er gedurende het proces sprake geweest van maatwerk, waarbij ook bij een aantal 
clienten gelijkblijvend of meer uren is afgegeven.

Het jaar 2018 laat een redelijk stabiel beeld zien,
met een lichte daling van 6 clienten. De grootste
en opvallendste stijging is terug te vinden van 
december 2019-januari 2020. Dit is te verklaren
door de omzetting van de AV HH en HHT naar een 
maatwerkvoorziening. Dit gaat in totaal om 72
clienten in de betreffende periode (3 Clienten zijn
in de eerste maanden van 2020 gevolgd). De 
clienten die gebruik maakte van de AV HH en HHT werden voor december 2019 niet 
meegenomen in de aantallen unieke clienten omdat dit een algemene voorziening betrof. 
De uitkomsten van de omzetting zal in de volgende kopje worden toegelicht.

Omzetting AV HH en HHT
Van half november 2019 tot en 
met begin maart 2020 zijn er 
in totaal 89 inwoners 
gesproken met een AV HH of
HHT-voorziening. Na de 
omzetting hebben 75 inwoners
huishoudelijke hulp behouden
in de vorm van een 
maatwerkvoorziening. Dit 
betreft voor het grootste deel clienten uit de AV HH en een kleiner deel van de HHT. 
Doordat deze algemene voorzieningen reeds werden betaaid vanuit het Wmo budget is er 
geen stijging van te verwachten van de kosten. Tevens is er na de omzetting sprake van 
een afname van het aantal uren huishoudelijke hulp per week.

Aantallen
Jan 2018-dec 2018 -6
Dec 2018 - januari 2019 +6
Jan 2019 - dec 2019 +28
Dec 2019-januari 2020 +77
Jan 2020-apr. 2020 +11

AVHH HHT
Aantal clienten voor de omzetting 61 28
Aantal clienten na de omzetting 59 16
Totaal aantal uren per week voor de 
omzetting

133,5 46

Totaal aantal uren per week na de 
omzetting

122,75 24,5
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Verklaringen stijging clientaantal
Als de cijfers worden gecorrigeerd met de omzetting van de AV HH en HHT is er sprake 
van een stijging van 41 clienten (15%) van Januari 2019-april 2020. Dit aantal valt echter 
niet exact te kwantificeren omdat niet uit te sluiten is dat clienten mogelijk al gebruik 
maakten van een Wmo voorziening. Naar verwachting is dit een zeer beperkt aantal door 
de invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019. De stijging van het aantal 
clienten in 2019 en 2020 zal voor een deel het gevolg zijn van de vergrijzing en van het 
feit dat mensen langer thuis blijven wonen. Hoe groot het aandeel van deze oorzaken is, is 
echter niet te zeggen, maar het zal beperkt zijn. Het is aannemelijk dat een deel van de 
stijging ook veroorzaakt wordt door de invoering van het abonnementstarief.

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het aannemelijk is dat een deel van de stijging van het 
clientaantal wordt veroorzaakt door de invoering van het abonnementstarief. Tevens dat 
clienten die nu gebruik maken van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp een beter 
passende voorziening gericht op hun individuele situatie/omstandigheden (maatwerk).


