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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

HO als algemene voorziening 2356456  23 april 2019 

Geachte mevrouw Huis in 't Veld, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Op 24 maart 2019 heeft u raadsvragen gesteld over de invulling van de huishoudelijke 
ondersteuning (HO) in Hengelo. Via deze brief beantwoorden wij uw vragen. De beantwoording van 

de vragen ligt in lijn met de informerende brief over de stand van zaken interventieprogramma 
sociaal domein (zaaknummer 2326315) die wij separaat naar uw gemeenteraad sturen. 

 
1. Heeft u een toename geconstateerd in de aanvragen voor huishoudelijke hulp sinds 1 

januari 2019 en zo ja, welke toename heeft u geconstateerd? Kunt u aangeven in hoeverre 

deze eventuele toename verband houdt met het invoeren van het uniforme 
abonnementstarief? 

 
Wij kunnen zeker een toename constateren in het aantal aanvragen/meldingen voor 

ondersteuning. Die toename is eind 2018 al ingezet. Er zijn sinds 1 januari 2019 25% meer 
meldingen binnen gekomen bij het zorgloket (in vergelijking met 2018, gemeten over de 

eerste 3 maanden). Wij zien dat de toename verdeeld is over de verschillende vormen van 
ondersteuning zoals Huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en dagbesteding. 

Wij hebben door de grote aantallen meldingen nog niet alles kunnen behandelen en 
daarom nog geen compleet beeld van de (financiële) cijfers. 

 
Uit gesprekken blijkt wel dat diverse mensen, die eerder vanwege de hoogte van de eigen 

bijdrage hebben afgezien van ondersteuning, zich nu (opnieuw) melden. Men geeft dan 
vaak aan dat waar eerst het sociaal netwerk de ondersteuningsvraag kon opvangen dat nu 

niet meer het geval is. 
 

2. Kunt u aangeven hoeveel de kosten voor huishoudelijke hulp in het eerste kwartaal van 
2019 zijn gestegen als het gevolg van de extra aanvragen en hoe zich dit verhoudt tot het 

bedrag dat u heeft begroot (€ 800.000,- begroot als extra kosten als gevolg van het 
abonnementstarief). 

 
In de begroting 2019-2022 hebben wij de aanzuigende werking door het 
abonnementstarief op ‘PM’ staan. Inmiddels hebben wij een inschatting gemaakt en denken 

wij 250 extra cliënten te krijgen. Het financieel effect daarvan komt neer op € 750.000,-. 
Dit komt bovenop het bedrag dat wij al in de begroting hebben opgenomen voor minder 

inkomsten uit eigen bijdrage (eveneens € 750.000,-). Van het Rijk krijgen wij daarvoor  
€ 700.000,- Euro gecompenseerd.  

Al met al verwachten wij in 2019 dus € 800.000,- meer uit te geven aan huishoudelijke 
ondersteuning dan begroot. Wij zullen dit verwerken in de 1e Berap 2019 en Kadernota 

2020-2023. 
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3. Kan het college vóór het uitbrengen van de Kadernota onderzoeken wat de voor- en 

nadelen zijn van huishoudelijke hulp als Algemene Voorziening? 
 

In het Interventieprogramma sociaal domein hebben wij bij maatregelenpakket 4 (te 
onderzoeken – innovaties) al opgenomen onderzoek te willen doen naar huishoudelijke 

ondersteuning als algemene voorziening. Wij zijn op dit moment aan het kijken naar 
mogelijke scenario’s hiervoor. Dit lukt niet vóór het uitbrengen van de Kadernota. 

Wij zijn niet de enige gemeente die hiernaar kijken. In een aantal gemeenten in Nederland 
is de huishoudelijke ondersteuning al als algemene voorziening ingevoerd. Uitspraken van 

de Centrale Raad van Beroep maken dat dit niet overal houdbaar is. Bovendien weten wij 
nu al dat het abonnementstarief vanaf volgend jaar ook van toepassing is op algemene 
voorzieningen waarbij een duidelijke cliënt-hulpverlener contact bestaat. Dit is het geval bij 

huishoudelijke ondersteuning. 
 

De VNG adviseert gemeenten bovendien even een pas op de plaats te maken en niet 
overhaast stappen te nemen. Recentelijk heeft minister De Jonge in de pers uitspraken 

gedaan over de marktwerking in de zorg en de verplichte aanbesteding. Op dit moment is 
nog niet bekend of er in dat opzicht ook daadwerkelijk veranderingen te verwachten zijn. 

 
Wel heeft minister de Jonge afgelopen week de Tweede Kamer een brief gestuurd over 

resultaat gericht werken in de Wmo en de aanpassingen die hij hiervoor wil doorvoeren in 
de Wmo 2015. Het lijkt erop dat de Wmo 2015 in lijn met onze huidige werkwijze wordt 

aangepast, maar wij moeten dit eerst goed bestuderen. Wat betekent de aanpassingen in 
de wet voor onze indicatiestelling en voor huishoudelijke ondersteuning als algemene 

voorziening? Wij komen hierop graag terug tijdens de politieke markt, waarvan wij vorige 
week met elkaar hebben afgesproken dat wij die gaan organiseren. 

 
4. Kan het college onderzoeken of het invoeren van huishoudelijke hulp als Algemene 

Voorziening een oplossing is voor de aantrekkende werking die het loslaten van de eigen 
bijdrage naar inkomen heeft? 

 
Zoals al aangegeven zijn wij het scenario van de huishoudelijke ondersteuning als 

algemene voorziening aan het onderzoeken. Wij zullen echter rekening moeten houden met 
de uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en het invoering van het 
abonnementstarief op algemene voorzieningen.   

 
5. Wat is het financiële effect van de invoering van huishoudelijke hulp als Algemene 

Voorziening? 
 

Over het financiële effect kunnen wij u op dit moment nog niet nader informeren. Het idee 
van een algemene voorziening is dat het toegankelijker en goedkoper kan zijn ten opzichte 

van een individuele maatwerkvoorziening. Er zal een afweging gemaakt moeten worden 
tussen de effecten op het volume tegenover de effecten op efficiency. 

 
6. Binnen welke termijn zou de huishoudelijke hulp kunnen worden omgevormd van een 

WMO-maatwerkvoorziening naar een Algemene Voorziening? 
 

Wij gaan er van uit dat wij eind 2019 een plan hebben voor een toekomstbestendige 
invulling van de huishoudelijke ondersteuning. Wij houden er rekening mee dat de concrete 

invoering hiervan per 2021 van kracht kan zijn. Dit hoeft niet perse een algemene 
voorziening te zijn. 
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7. Wat ziet het college als de voor- en nadelen van een omvorming van een WMO-

maatwerkvoorziening naar een Algemene Voorziening waarbij een gemeentelijke 
thuiszorgbedrijf de hulp en ondersteuning levert? 

 
Bij het uitwerken van de scenario’s zullen wij de voor en nadelen van de verschillende 

opties uitwerken. Of een gemeentelijk thuiszorgbedrijf wenselijk en uitvoerbaar is zal 
daaruit moeten blijken. 

 
 

Wij veronderstellen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord en spreken elkaar 
hierover verder tijdens de politieke markt.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


