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Geachte mevrouw Van  Vliet, 

 

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor het advies dat de Adviesraad Sociaal 

Domein ons op 22 augustus jl. heeft gegeven over de gevolgen van het Wmo 

abonnementstarief per 1 januari 2020 op de algemene voorzieningen huishoudelijke 

hulp in Woudenberg. Het doet ons daarbij genoegen dat u de lijn die in de notitie is 

beschreven deelt om de algemene voorziening HH en de HHT voor mantelzorgers met 

ingang van 1 januari 2020 te beëindigen. 

 

Bij uw advies maakt u wel een voorbehoud daar er in de notitie geen inzage is gegeven 

in de financiële consequenties van het beëindigen van deze voorzieningen. Daarover zijn 

door u een aantal vragen/opmerkingen gesteld waarop wij hieronder ingaan.  

 

Het is echter wel belangrijk om op te merken dat voor ons, bij het oordelen of de 

algemene voorzieningen na 1 januari 2020 moeten worden voortgezet, het allereerst 

een inhoudelijke afweging betreft. Met het abonnementstarief zijn veel van de 

argumenten waarop wij deze voorzieningen ooit hebben ingevoerd vervallen. Wij 

denken door maatwerk te leveren de gevolgen van het beëindigen van de algemene 

voorzieningen te kunnen ondervangen. Met het stellen van een indicatie of het voeren 

van een advies- en/of ondersteuningsgesprek zal meer gericht kunnen worden ingegaan 

op het oplossen van problemen bij het voeren van het huishouden en/of het 

ondersteunen in de taken van de mantelzorger. Wel is het zo dat, door de lichte toets 

die voor deze algemene voorzieningen geldt, met het abonnementstarief de instroom 

van cliënten tot financiële problemen voor de gemeente kan leiden. Die kosten kunnen 

wij echter niet exact becijferen omdat wij niet weten wie zich na 1 januari 2020 zal 

melden voor deze algemene voorzieningen nu deze door het abonnementstarief 

aantrekkelijk worden. 
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Naar aanleiding van uw vragen/opmerkingen het volgende: 

 

1. Compensatie door het Rijk? 

Voor de invoering van het abonnementstarief per 1/1/19 zijn gemeenten voor 2019 voor 

€ 143 miljoen oplopend tot € 145 miljoen structureel per 2023 gecompenseerd. Het 

gaat daarbij zowel om het verschil in te ontvangen CAK-bijdragen als de aanzuigende 

werking op de Wmo-voorzieningen. Voor de gemeente Woudenberg is de compensatie 

ongeveer € 67.000. Het abonnementstarief is voor 2019 op maatwerkvoorzieningen van 

kracht en vanaf 1 januari 2020 dus ook voor algemene voorzieningen.  

Compensatie voor de algemene voorzieningen is daarin opgenomen. Anders dan bij 

maatwerkvoorzieningen kunnen gemeenten zelf bepalen welke ondersteuning zij 

middels een algemene voorziening aanbieden en welke eigen bijdrage zij daarin vragen. 

Wij hebben als gemeente Woudenberg er voor gekozen om algemene voorzieningen te 

creëren voor huishoudelijke hulp voor inwoners en/of mantelzorgers met daarbij een 

eigen bijdrage van € 5,-- per uur en een gelimiteerd aantal uren per week. 

 

 

2. Bijdrage Rijk abonnementstarief bij ongewijzigd beleid? 

Voor dit jaar zien wij dat de ontvangsten uit CAK-bijdragen met ongeveer € 30.000 

afnemen. Voor de AV HH is de eigen bijdrage thans € 50,-- per vier weken (2,5 uur per 

week) en voor de HHT € 30,-- per vier weken (1,5 uur per week). Dat wordt straks € 

19,-- per maand. Het onderbrengen van de huidige algemene voorzieningen onder het 

abonnementstarief derft de gemeente minimaal € 25.000 aan bijdragen.  

Overigens zijn dit kosten die los staan van of nu wel of niet besloten wordt tot het 

beëindigen van beide algemene voorzieningen. Immers wanneer maatwerk wordt 

toegepast is ook het abonnementstarief van toepassing en scheelt dat hetzelfde bedrag.  

De negatieve consequenties voor de begroting liggen veel meer op het terrein van een 

te verwachte sterke toename van het aantal cliënten voor de algemene voorzieningen. 

De toetsing om daarvoor in aanmerking te komen is namelijk zeer licht. Op basis van de 

huidige regeling en het uurtarief voor 2020 zijn de kosten voor elke cliënt extra tussen 

de € 1.555,-- en € 2.750,--per jaar. 

 

 

3. Grondslagen bijdrage Rijk? 

Het CPB heeft in eerste instantie de structurele extra kosten voor de invoering van het 

abonnementstarief becijferd op € 290 mln. per jaar (inkomstenderving en aanzuigende 

werking). Dit is later bijgesteld naar € 190 mln. Het rijk compenseert daarvan € 145 

miljoen in gemeentefonds. Gemeenten betalen dus € 45 mln. 

 

 

4. Huishoudelijke taken mantelzorgers? 

De HHT voor mantelzorgers is een ondersteuning voor de mantelzorger voor 1,5 uur per 

week of 3 uur per 2 weken. De bedoeling van deze ondersteuning is mantelzorgers te 

ontlichten in het werk dat zij als mantelzorger verrichten. Of een mantelzorger in 

aanmerking komt voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning is 

afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden en zal dus ook individueel moeten 

worden bepaald. 
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Ons idee is om vanuit het mantelzorgteam meer gerichte ondersteuning te laten geven 

aan mantelzorgers. Hoe die ondersteuning er uit zal zien is afhankelijk van de 

persoonlijke situatie van de mantelzorger als ook van degene waaraan mantelzorg wordt 

verleend. 

 

 

5. Keuze cliënt voor de zorgaanbieder huishoudelijke ondersteuning? 

De Open Houseprocedure wijzigt niets aan de huidige werkwijze ten opzichte van de 

cliënt. Die mag en kan nog steeds zelf kiezen uit de aanbieders huishoudelijke hulp 

waarmee de gemeente vanaf 1 januari 2020 een overeenkomst heeft afgesloten. 

 

 

6. Voordelen Open Houseprocedure tov aanbestedingsprocedure? 

Met de Open Houseprocedure kunnen aanbieders zich inschrijven op de percelen die 

worden aangeboden. Voor die percelen is de prijs en de omvang bepaald door de 

deelnemende gemeenten. Na inschrijving worden, wanneer voldaan is aan de 

voorwaarden die zijn gesteld, overeenkomsten met hen afgesloten. Voordeel tov de 

aanbestedingsprocedure is dat niet op prijs wordt geselecteerd en dat in de loop van de 

periode waarover de overeenkomsten zijn afgesloten andere aanbieders kunnen 

aansluiten. Dit laatste is, nu de markt rond huishoudelijke ondersteuning onder druk 

staat, een groot voordeel. Ingeval aanbieders ‘omvallen’ of er doen zich nieuwe (lokale) 

aanbieders voor kunnen nieuwe aanbieders aansluiten. Bij een aanbesteding is dat niet 

mogelijk. 

 

 

7. Met hoeveel aanbieders wordt een overeenkomst gesloten? 

De procedure loopt op dit moment nog. Op 18 september a.s. sluit de inschrijving, dan  

zal duidelijk worden wie zich hebben gemeld en met wie overeenkomst worden 

afgesloten. 

 

 

8. Meer financiële lasten bij meer aanbieders? 

Het aantal aanbieders maakt niet uit wanneer het gaat om de financiële lasten. Er wordt 

afgerekend op het aantal uren inzet huishoudelijke ondersteuning. 

 

 

9. Indicatiestelling en niet het financiële aspect 

Voor ons is een belangrijke overweging dat wij de situatie van de inwoner, waar het 

gaat om huishoudelijke ondersteuning en het ondersteunen van mantelzorgers, voorop 

staat. Maatwerk is naar onze mening daarin juist het middel om samen met de inwoner 

tot een oplossing te komen. De persoonlijke situatie van de cliënt is bepalend voor de 

omvang van eventuele huishoudelijke en/of mantelzorgondersteuning.  
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10. Benaderen van de huidige cliënten 

Nadat wij de raadscommissie hebben geraadpleegd over de consequenties van het 

abonnementstarief op de algemene voorzieningen zullen wij de huidige gebruikers 

daarvan in kennis stellen. Om gesprekken met hen te kunnen voeren zullen wij extra 

formatie inzetten, zodat voor 1 januari 2020 voor iedereen duidelijk is op welke 

ondersteuning zij vanaf 1 januari 2020 kunnen rekenen. 

 

Wij hopen dat met bovenstaande antwoorden en onze uitleg uw voorbehoud, wat betreft 

uw advies, voldoende is weggenomen. Mocht u nog aanvullende vragen hebben dan zijn 

wij zeker bereid om met u daarover in gesprek te gaan. 

 

 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Woudenberg 

 

 

 

 

S.M.T van der Marck-Verschoor T. Cnossen 

Secretaris Burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 


