
Beantwoording vragen PvdA-GroenLinks-fractie over agendapunt 5
Raadscommissievergadering van: . 07- 12 - 2022

Om een vlotte verwerking van alle vragen van alle fracties mogelijk te maken, hebben wij bij het invullen van dit format de volgende verzoeken:

 Wilt u a.u.b. gebruik maken van dít format en dit format NIET aanpassen door bijv. kolommen toe te voegen
 Levert u de vragen a.u.b. zo beknopt mogelijk aan | in lettertype Verdana 9 | a.u.b. één vraag per rij
 Gebruikt u a.u.b. voor ieder agendapunt een afzonderlijk formulier, zodat wij de vragen & antwoorden later bij het desbetreffende agendapunt kunnen opslaan

Vraag Antwoord

 Bijlage 5 was/wordt tabel: Onder paragraaf 10.4 pgb niet mogelijk punt 2c staat: 
Het college verstrekt geen pgb als “deze dient als inkomstenderving voor 
(boven)gebruikelijke hulp die geboden wordt binnen het eigen huishouden.”

Graag toelichten hoe het pgb kan dienen als inkomstenderving. Is het niet juist zo 
dat het pgb een compensatie kan zijn voor een inkomstenderving? Hoe verhoudt 
dit zich bijvoorbeeld met de situatie in een gezin met een ernstig gehandicapt kind,
waarbij er sprake is van veel bovengebruikelijke zorg, waarvoor een van de ouders 
beperkt inzetbaar is op de arbeidsmarkt en een pgb gebruikt kan worden om de 
inkomstenderving te compenseren?

Als een pgb wordt ingezet als inkomstenderving is er een relatie met het verlies van 
inkomen van het lid van het huishouden dat minder gaat werken om zorg of 
ondersteuning te verlenen. En zou de hoogte van het pgb bepaald worden op basis 
van de hoogte van de inkomstenderving. In paragraaf 10.4 lid 3.c. wordt bepaald dat 
deze relatie er niet kan zijn. 

De hoogte van een pgb wordt bepaald aan de hand van de zorg die noodzakelijk is, 
het aantal uur dat deze ingezet wordt en het voor het product te hanteren tarief zoals 
bepaald in artikel 10.5. Wanneer een van de ouders de geïndiceerde zorg biedt, kan 
deze ouders wel uit het pgb betaald worden. 

 Bijlage 6 advies ASD: Onder overige vragen/opmerkingen staat: a. In hoeverre zijn 
de toekomstige bezuinigingen van invloed op deze verordening, b.v. op 
terughoudend beleid als het gaat om de abonnementsprijs voor huishoudelijke 
hulp? 

Wat wordt verstaan onder de abonnementsprijs? Is dit de vaste eigen bijdrage van 
19 euro (in de huidige situatie)? Hoe verhoudt dit zich met de komende 
wetsverandering waarbij vanaf 2025 hogere inkomens (meer dan 180% van het 
sociaal minimum) een hogere eigen bijdrage gaan betalen voor huishoudelijke 
hulp?

Wij hebben het begrip abonnementsprijs gelezen als abonnementstarief. Dit is 
inderdaad de vaste bijdrage van (maximaal) € 19 per maand.

Het wetsvoorstel om vanaf 2025 voor de Hulp bij het Huishouden weer een 
inkomensafhankelijke bijdrage te vragen, is recent in consultatie gebracht. Welk effect
dit exact gaat hebben op de Hulp bij het Huishouden is nu nog niet bekend, evenmin 
op de hoogte van het budget dat het Rijk hiervoor beschikbaar stelt in het 
gemeentefonds.
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