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Onderwerp : Wmo abonnementstarief en algemene voorziening HH en HHT voor 
mantelzorgers

Advies Instemmen met het advies om als gevolg van de invoering van het 
abonnementstarief per 1 januari 2020 de algemene voorziening HH en 
de HHT voor mantelzorgers te beeindigen en dit besluit verwerken in 
de Integrale Verordening Sociaal domein, die in december 2019 in de 
gemeenteraad wordt vastgesteld.
De raadscommissie over dit principebesluit te raadplegen 
Clienten die gebruik maken van een van deze voorzieningen in kennis 
te brengen van uw voorgenomen besluit om de verordening te wijzigen 
en met hen in gesprek te gaan over een maatwerkvoorziening HH of 
gerichte ondersteuning ivm manteizorg.
De Adviesraad Sociale Domein bijgevoegd antwoord te verzenden op 
hun advies van 22 augustus jl.
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Inleiding
Vanaf 1 januari 2019 is er een abonnementstarief in de Wmo van 17,50 per vier weken voor 
maatwerkvoorzieningen. In april 2019 is de wet Abonnementstarief binnen de Wmo 
aangenomen. Deze wet gaat in op 1 januari 2020 en heeft gevolgen voor de algemene Wmo- 
voorzieningen die de gemeente heeft voor huishoudelijke hulp (AV HH) en de HHT voor 
manteizorgers. Met ingang van die datum zal namelijk ook voor algemene voorzieningen het 
abonnementstarief van € 19,— per maand gaan gelden.

Middels bijgevoegde notitie wordt u de gevolgen van deze wet op deze twee voorzieningen 
voorgelegd. Tevens wordt in deze notitie ingegaan op het ontstaan van deze voorzieningen en 
huidige ontwikkelingen op het terrein van huishoudelijke ondersteuning.

De notitie is in concept voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. Door hen is op 22 
augustus jl. een advies uitgebracht. Zij delen de conclusies in de concept notitie doch maken 
wel een voorbehoud over de financiele consequenties van het een en ander. Een antwoord op 
de vragen/opmerkingen van de Adviesraad is bij dit voorstel bijgevoegd.

Het besluit over de AV HH en HHT zal worden verwerkt in een wijziging op de Integrale 
Verordening Sociaal domein welke in december a.s. aan de gemeenteraad zal worden 
voorgelegd. Aangezien die besluit consequenties heeft voor de uitvoering van de twee 
voorzieningen wordt dit vooraf voorgelegd aan de raadscommissie van 8 oktober a.s.
Centrale vraag
Stemt u in met het advies om als gevolg van de invoering van het abonnementstarief per 1 
januari 2020 de algemene voorziening HH en de HHT voor manteizorgers te beeindigen?

Beoogd resultaat (wat)
Met het op een andere manier invullen van algemene ondersteuning voor het voeren van het 
huishouden en ondersteuning bij het verrichten van manteizorg wordt het effect van het 
abonnementstarief voor de gebruiker optimaal wat betreft haar/zijn financiele bijdrage en 
ontstaat er een passender voorziening gericht op individuele situatie/omstandigheden van de 
client/manteizorger (maatwerk).

Kader
Wmo 2015
Integrale verordening Sociaal Domein Woudenberg 2019
Keuzenota huishoudelijke hulp, collegebeslult d.d. 12 mei 2015 (149213)

Argumenten
In bijgevoegde notitie wordt het ontstaan van de AV HH en de HHT beschreven. Met de 
ontwikkelingen die daarna voigden, o.a. door invoering van het abonnementstarief per 1 
januari 2020 voor deze voorzieningen, zijn de argumenten van toen vervallen. Het gaat dan 
om:

De lagere kosten voor de gemeente waar het gaat om de AV HH vervallen 
Bij de invoering van deze vorm van huishoudelijke ondersteuning was het de bedoeling dat de 
kosten voor de gemeente lager zouden zijn. Nu de eigen bijdrage straks gelijk wordt aan de 
maatwerkvoorziening is dit argument niet meer aanwezig. De huidige bijdrage, die nu voor 2,5 
uur per week € 50,— per vier weken is, wordt straks € 19,— per maand ongeacht het aantal 
uren dat men gebruikt.

RIsico op een aanzuigende werking voor de AV HH Is groot
Op dit moment leidt een lichte toets tot recht op de AV HH. Was de eigen bijdrage van € 5,— 
per uur nog een mogelijke drempel, met € 19,00 per maand is die drempel geslecht. De kans 
is groot dat zonder het stellen van strengere eisen, en daarmee dus eigenlijk een 
indicatiestelling voor een maatwerkvoorziening, de toestroom op de AV HH na 1 januari 2020 
zal toenemen en het financiele risico voor de gemeente groot wordt.
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De problematiek van de gebruikers van de AV HH wordt zwaarder
Met een lichte toets, waarin eigen regievoering een belangrijk item is, wordt de toegang tot de 
AV HH bepaald. De client regelt daarna zelf met de aanbieder uren en inzet. Herindicaties 
worden niet uitgevoerd omdat er geen formele Indicatie is gesteld. Contact tussen Codperatie 
en client vindt alleen plaats wanneer de client daar zelf om vraagt.
Door de aanbieders van de HH wordt, tijdens overleg dat met hen plaats vindt, aangegeven 
dat de problematiek van de gebruikers van de AV HH niet altijd zoveel verschilt met die van 
mensen die een maatwerkvoorziening ontvangen. Hoewel steeds wordt aangegeven aan de 
gebruikers om in dat geval de client te verwijzen naar de Codperatie gebeurt dat nauwelijks. 
Met het omzetten van de AV HH naar een maatwerkvoorziening, met daarbij een uitgebreide 
indicatie , zal beter op de situatie/omstandigheden van de client kunnen worden ingespeeld.

Clienten met een algemene voorziening moeten bij het CAK worden geregistreerd 
Het abonnementstarief wordt geind door het CAK. De gemeente moet van iedereen die een 
Wmo-voorziening ontvangt het BSN en de startdatum van het gebruik van de voorziening 
doorgeven. Per huishouden brengt het CAK dan € 19,— per maand in rekening. Het CAK toetst 
niet op inkomen of vermogen. Een argument voor de AV HH of HHT voor manteizorgers was 
dat zij niets van doen hoefden te hebben met het CAK. Dit argument vervalt daar dit na 1 
januari 2020 een verplichting is.

Voor manteizorgers, waarvan er veel niet tot de Wmo-doelgroep behoren, zal dit ook moeten 
plaatsvinden. De situatie gaat dan ontstaan dat zij opgenomen worden in het register van het 
CAK, maar daar eigenlijk niet in thuis horen.

De inning van het abonnementstarief gebeurt vanaf 1 januari 2020 met zogenaamde start- en 
stopberichten die de gemeente aan het CAK stuurt. Hiervoor regelden clienten dit zelf met hun 
aanbieder. In de nieuwe situatie stijgt dus de registratiedruk voor de gemeente.

De eigen regie en verantwoordelijk van de ciient vervait
Met het abonnementstarief vervalt de facturering van de aanbieder naar de client. Immers de 
gemeente moet straks ook voor deze clienten aan het CAK de gegevens doorgeven. Het CAK 
factureert de client maandelijks voor € 19,—. De client ontvangt geen factuur meer van de 
aanbieder voor de eigen bijdrage. Het zicht op de inzet en de kosten, die een belangrijk 
argument waren bij de invoering, vervallen voor de client. Tevens is het niet meer mogelijk 
voor de client om zelf uren HH of HHT bij te kopen, men heeft immers zelf geen overeenkomst 
meer met de aanbieder.

Risico voor aanzuigende working op de HHT voor manteizorgers is groot 
Om voor de HHT voor manteizorgers In aanmerking te komen is alleen de registratie als 
manteizorger bij het manteizorgloket noodzakelijk. Er staan op dit moment zo'n 140 
manteizorgers geregistreerd, 15% van hen maakt gebruik van de HHT. Hoewel het verschil in 
bijdrage door het abonnementstarief niet zo groot is, € 30,— nu per vier weken en € 19,— per 
maand vanaf 1/1/20, is de kans groot dat ook hier een grotere instroom kan gaan ontstaan 
met alle financiele gevolgen van dien.

Ondersteuning aan manteizorgers zou meer gerichter moeten plaatsvinden 
Daarbij is het zinvoller om meer de situatie van de manteizorger en degene waarvoor de 
manteizorger zorgt te beoordelen en dan gerichte ondersteuning ter verlichting aan te bieden. 
Nu hoeft men zich alleen maar te melden bij de Codperatie en aan te geven dat men 
manteizorger is om zo voor HHT in aanmerking te komen. Met meer gericht advies en 
ondersteuning kan meer bereikt worden, bijvoorbeeld door de Wmo-ondersteuning en de hulp 
die de manteizorger verricht meer op elkaar af te stemmen en/of de manteizorger meer 
gerichter te ondersteunen in het werk dat zij/hij verricht.

Hulp buiten de Wmo om is BTW-plichtig

Geprint op: 10-09-2019 08:44:13 uur 4/7



Er kan worden gekozen voor een opiossing voor mantelzorgers om hen buiten de Wmo om 
huishoudelijke hulp aan te bieden. Dan moet er met de aanbieders een speciale overeenkomst 
worden gesloten. Mantelzorgers zouden dan een bepaald aantal uren huishoudelijk hulp 
kunnen afnemen met daarbij een bijdrage die de gemeente vaststelt. Zo wordt het 
abonnement, en daarmee dus registratie bij het CAK, voorkomen. Nadeel is echter wel dat dan 
over die inzet BTW wordt geheven. De meerkosten zijn dan of voor de mantelzorgers of de 
gemeente.

Het verschil in inzet vanuit de aanbieders is veranderd
Bij het opzetten van de AV HH en de HHT is er van uitgegaan dat aanbieders voor deze lichtere 
vormen van ondersteuning minder gekwalificeerd en goedkoper personeel zouden inzetten, 
omdat zij alleen schoonmaakwerkzaamheden hoefden te verrichten en geen extra taken 
hadden. De uurtarieven waren hier ook op afgestemd. Echter door de CAO VVT en AMvB reele 
kostprijs Wmo zijn de tarieven meer gelijk getrokken. Ook heeft dit er voor gezorgd dat 
personeel gelijk is gekwalificeerd. Zo is er dus eigenlijk geen onderscheid meer wat betreft 
uurtarief en kwalificatie tussen de algemene voorzieningen en de maatwerkvoorziening.

Verschii in aigemene voorziening en maatwerkvoorziening huishoudeiijke huip is verdwenen 
Met het invoeren van het abonnementstarief per 1 januari 2020 vervalt voor de client het 
financiele verschil tussen een algemene voorziening en maatvoorziening HH. Het aantal in te 
zetten uren maakt voor hen niet meer uit: de bijdrage is altijd € 19,— per maand.

Duurzaamheid en Inclusie
Door meer gericht maatwerk in te zetten voor inwoners die hulp bij hun huishouden nodig 
hebben en/of mantelzorgers in hun belangrijke taak bij het ondersteunen van iemand die dat 
nodig heeft ontstaan meer mogelijkheden op verbeteren van maatschappelijke betrokkenheid 
en meedoen aan de samenleving.

Maatschappelijke participatie
De Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd om te reageren op de concept notitie over de 
gevolgen van het abonnementstarief per 1 januari 2020 op de AV HH en de HHT voor 
mantelzorgers. Op 22 augustus 2019 hebben zij het college het volgende advies gegeven:
'De Adviesraad Sociaal Domein is tevreden met de manier waarop deze notitie is opgesteld. De 
ieeswijzer, met uitieg telkens in een aparte koiom op dezelfde biadzijde, vergroot de 
leesbaarheid ten zeerste.
Wij onderschrijven de conclusie dat het voortbestaan van de AV HH zal worden beeindigd, Ook 
het beeindigen van de HHT voor mantelzorgers wordt door ons onderschreven, Voor beide 
beeindigingen hebben wij echter een voorbehoud. Dit betreft het feit dat de notitie geen inzage 
geeft over de financiele consequenties.'
Daarop worden door de Adviesraad een 10-tal vragen/opmerkingen gemaakt.

Bij dit voorstel is een antwoordbrief gevoegd waarop op deze vragen/opmerkingen wordt 
ingegaan.
In de notitie zijn alleen in zijn algemeenheid financiele consequenties waar het gaat om 
toestroom van clienten voor beide regelingen, doch die zijn niet echt te bepalen.

Overigens zijn beide algemene voorzieningen samen met de gemeenten Baarn en Bunschoten- 
Spakenburg ontwikkeld. Ook in deze gemeenten wordt gesproken over het beeindigen van 
deze algemene voorzieningen als gevolg van het abonnementstarief.

Beoogd resultaat (hoe)
Zoeken naar maatwerkvoorzieningen voor huishoudelijke hulp, dan wel gepaste ondersteuning 
van mantelzorgers of degene waarvoor de manteizorg wordt verricht, is door het 
abonnementstarief en de ontwikkelingen bij de aanbieders een beter alternatief geworden dan 
het aanbieden van algemene voorzieningen.
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Door een ieder met een huidige AV HH voor 1 januari 2020 te spreken kan specifieker op de 
situatie van de client worden ingegaan en zo kan beter passende ondersteuning vanaf 1 
januari 2020 worden geboden.
Door manteizorgers met HHT de mogelijkheid te geven gerichtere ondersteuning in hun taak 
als manteizorger aan te bieden ontstaat meer kans op verlichting van hun belangrijke werk.

Financiele consequenties
Voor de invoering van het abonnementstarief per 1/1/19 zijn gemeenten voor 2019 voor € 143 
miljoen, opiopend tot € 145 miljoen structureel per 2023, gecompenseerd. De compensatie is 
bedoeld om het verschil in CAK-bijdragen en de aanzuigende werking op de Wmo- 
voorzieningen op te vangen. De compensatie voor de gemeente Woudenberg bedraagt 
ongeveer € 67.000. Het abonnementstarief is voor 2019 op maatwerkvoorzieningen van kracht 
en vanaf 1 januari 2020 dus ook voor algemene voorzieningen.
Voor 2019 lijkt het er op dat er € 30.000 minder aan CAK bijdragen zullen worden ontvangen 
ten opzichte van 2018.
Het onderbrengen van de huidige algemene voorzieningen onder het abonnementstarief gaat 
minimaal € 25.000 kosten. Immers dat is het verschil in bijdragen voor de huidige AV HH , die 
nu € 50,— per vier weken (2,5 uur per week) is, en voor de HHT € 30,— per vier weken (1,5 
uur per week) is en straks € 19,— per maand wordt. Overigens zijn dit kosten die los staan 
van of nu wel of niet besloten wordt tot het beeindigen van beide voorzieningen. Immers 
wanneer maatwerk wordt toegepast is ook het abonnementstarief van toepassing en is er het 
verschil in bijdrage.

Bij het omzetten van AV HH naar maatwerk kan zich de situatie voordoen dat het aantal 
gei'ndiceerde uren per client kan toenemen. Dit wordt echter pas duidelijk nadat iedereen is 
gesproken. Daarnaast ligt het uurtarief voor de maatwerkvoorziening, bij de open house 
procedure die nu loopt, € 2,20 hoger dan die voor de AV HH en HHT. Op basis van de uren van 
2018 aan AV HH zou dat leiden tot een verhoging van zo'n € 13.000.

Er kan niet voorspeld worden hoe groot de toeloop zal zijn wanneer beide algemene 
voorzieningen blijven bestaan. Maar wel dat een client AV HH de gemeente vanaf 1/1/20 per 
jaar ongeveer € 2.750,— kost en voor de HHT voor manteizorgers dat ongeveer € 1.555,— is 
(bij gebruik van 45 weken hulp).

Om de huidige clienten met een AV HH te herindiceren is extra formatieve inzet noodzakelijk. 
Deze kosten worden gedekt binnen de uitvoeringskosten Wmo.

Aanpak/uitvoering

Zoals al aangegeven zijn de AV HH en de HHT voor manteizorgers in de integrale verordening 
Sociaal Domein vastgelegd (art. 2 lid 4, art 12 lid 1 en art. 21). Het ligt in de planning om de 
gemeenteraad op 19 december a.s. een gewijzigde verordening te laten vaststellenen, waarin 
dit is opgenomen.
Het wachten op deze formele vaststelling is te laat voor het regelen van nieuwe indicaties voor 
clienten die nu gebruik maken van de AV HH. Daarom wordt de volgende planning 
voorgesteld:

Na het principe besluit van het college de raadscommissie van 8 oktober a.s. daarover 
te raadplegen middels dit collegevoorstel en de notitie.
Na deze raadscommissie alle clienten met een AV HH en HHT voor manteizorgers een 
brief te sturen met daarin de mededeling dat onder voorbehoud van instemming in de 
gemeenteraad met de wijziging van de Integrale Verordening Sociaal domein in 
december 2019 beide regelingen met ingang van 1 januari 2020 zullen worden 
beeindigd.
Met ingang van week 43 (21 oktober) clienten met een AV HH middels een 
'keukentafelgesprek' te gaan indiceren voor een mogelijke maatwerkvoorziening. 
Hiervoor wordt tijdelijke inzet ingehuurd voor maximaal 240 uur tot 1 januari 2020.
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Het manteizorgteam van de Codperatie opdracht te geven om er voor te zorgen dat 
mantelzorgers meer op maat gerichte ondersteuning wordt aangeboden.

Conclusie
Het effect van het Wmo abonnementstarief voor algemene voorzieningen heeft tot gevolg dat 
het grootste deel van de argumenten waarop in 2015 besloten is tot het vormgeven van een 
AV HH en HHT voor mantelzorgers vervallen.
Individueel maatwerk gericht op de persoonlijke omstandigheden van de inwoner dan wel 
manteizorger kan de algemene voorzieningen, wanneer het gaat om huishoudelijke 
ondersteuning, vervangen.
De tijd waarbinnen dit moet worden geregeld is kort. Om duidelijkheid te geven aan de 
clienten die nu gebruik maken van beide regelingen is het daarom noodzakelijk om na 
raadpleging van de raadscommissie over het principe besluit clienten te informeren en met hen 
te spreken over het omzetten van hun huidige ondersteuning.

Communicatie
De individueel betrokkenen worden op de hoogte gebracht van het principe besluit na 
raadpleging van de raadscommissie.

Bijlage(n)
Notitie ' De gevolgen van het Wmo abonnementstarief per 1 januari 2020 op de 
algemene voorzieningen huishoudelijke hulp';
Advies van de Adviesraad Sociaal Domein d.d. 22 augustus 2019;
Antwoordbrief naar aanleiding van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein; 
Keuzenota huishoudelijke hulp d.d. 12 mei 2015 (nr. 149213).

7/7Geprint op: 10-09-2019 08:44:13 uur


