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Wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning i.v.m. Hulp bij het huishouden.
INHOUD VOORSTEL
De verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rheden
2019 vaststellen.
1 Wat is de aanleiding?
Vanaf 1 februari 2019 is de Verordening maatschappelijke ondersteuning aangepast en ingevoerd.
De algemene voorziening Hulp bij het huishouden met toeslag (HHT) is toentertijd stopgezet,
omdat deze uitgevoerd werd als een Wmo-maatwerkvoorziening in plaats van algemene
voorziening. Door de afschaffing van de algemene voorziening HHT, was er alleen de Wmomaatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden beschikbaar.
Zie bijlage 1 voor de uitleg over het verschil tussen een algemene voorziening en een
maatwerkvoorziening voor hulp bij het huishouden.
In de afgelopen periode is onderzocht of de maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden
voldoende aansluit op de wens van onze inwoners of dat er alsnog een algemene voorziening voor
Hulp bij het huishouden georganiseerd moet worden. De conclusie is dat een algemene
voorziening voor Hulp bij het huishouden een meerwaarde kan zijn voor zowel onze inwoners als
organisatie en het doel een schoon en leefbaar huis. Hierom wordt er een pilot gestart.
Volgens vast rechtspraak van de hoogste bestuursrechter (de Centrale Raad van Beroep) moeten
de hoogte van de eigen bijdrage en de kostprijs bij een algemene voorziening voor Hulp bij het
huishouden in de verordening staan. Dit betekent dat de verordening moet worden gewijzigd bij
het invoeren van een algemene voorziening.
2 Wat is het bestaand beleid c.q. kader?
Landelijk:
de Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo 2015 (Wmo).
Rheden algemeen:
 Kadernota voor het Sociale Domein ‘Naar samenredzaamheid in Rheden’;
 Keuzenota decentralisaties sociaal domein;
 Transformatieplan Sociaal Domein 2015 - 2016;
 Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein.
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Rheden huishoudelijke hulp:
Raadsbesluit van 15 januari 2019 waarbij de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rheden
2019 is vastgesteld.
Er wordt ondersteuning vanuit de Wmo ingezet, indien inwoners zelf het probleem niet kunnen
oplossen, er geen andere mogelijkheden en/of voorzieningen passend zijn bij de situatie van de
inwoner (bijv. ondersteuning vanuit het netwerk, ZVW) en het passend is bij de opdracht vanuit
de Wmo. Namelijk het langdurig thuis wonen bevorderen. De consulent Toegang bespreekt dit met
de inwoner. Dit geldt ook voor vragen om ondersteuning voor hulp bij het huishouden.
3 Wat willen wij bereiken?
Wij stellen voor de pilot algemene voorziening Hulp bij het huishouden in te voeren om de
volgende redenen:
 Een schoon en leefbaar huis en zorg waar nodig: de maatwerkvoorziening Hulp bij het
huishouden is een combinatie van huishoudelijke hulp en zorg. Namelijk ondersteuning bij het
organiseren, aanleren en activeren van de inwoner/cliënt binnen het huishouden.
De algemene voorziening richt zich op het overnemen van schoonmaakwerkzaamheden
wanneer de inwoner/cliënt goed in staat is aan te geven wat nodig is.
 Waarborgen en continuïteit van een schoon en leefbaar huis: de zorgaanbieders van de
maatwerkvoorziening hebben een tekort aan personeel waardoor ze niet altijd ondersteuning
kunnen leveren.
 Bezuinigingsopgave: de totale kosten nemen af door de lagere kostprijs.
 Milieuvriendelijkheid bevorderen: de aanbieder van de algemene voorziening heeft als opdracht
gebruik te maken van milieuvriendelijke schoonmaakproducten en stimuleert het gebruik bij de
inwoner/cliënt.
 Vermindering administratieve lasten bij Toegang: bij een algemene voorziening voeren de
consulenten alleen een korte toets uit in plaats van een diepgaand onderzoek.
Inwoners/cliënten zijn hierdoor sneller geholpen.
 Ruimte voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt: uit de markconsultaties blijkt dat
de aanbieder van de algemene voorziening ruimte biedt voor inwoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt.
 Transformatieplan: door een algemene voorziening te organiseren wordt het voorliggend veld
versterkt.
In bijlage 1 ‘Samenvatting pilot Hulp bij het huishouden als algemene voorziening’ wordt
bovenstaande nader uitgelegd.
Bij Hulp bij het huishouden zijn onderstaande Global Goals van toepassing:
Global Goal 3: Goede gezondheid en welzijn
De algemene voorziening Hulp bij het huishouden draagt bij aan:
 het bevorderen van een gezonde leefstijl van de bevolking door aandacht voor hygiëne en een
schoon huishouden;
 ondersteuning van mantelzorgers door het overnemen van lichte en zware huishoudelijke
taken;
 continuïteit van de zorg/ondersteuning;
 betaalbaarheid en tijdigheid door het verminderen van administratieve lasten bij de
consulenten Toegang.
Global Goal 6: Schoon water en sanitair
De algemene voorziening draagt bij aan:
het verminderen van verontreiniging van water door het gebruik van milieuvriendelijke
schoonmaakproducten en dit te stimuleren.
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4 Wat gaan wij ervoor doen?
1 Er wordt een pilot voor Hulp bij het huishouden als algemene voorziening gestart in het
4e kwartaal van 2019.
2 De Verordening maatschappelijk ondersteuning wordt hiervoor aangepast zodat de algemene
voorziening Hulp bij het huishouden in lijn met de rechtspraak van de hoogste bestuursrechter
wordt uitgevoerd.
3 Er wordt een aanbesteding gestart zodat wij met een aanbieder een overeenkomst kunnen
afsluiten voor hulp bij het huishouden als algemene voorziening. Dit is één van de vereiste voor
het invoeren van een algemene voorziening volgens vaste rechtspraak van de hoogste
bestuursrechter.
5 Wat gaat het kosten?
Er zijn geen extra kosten verbonden aan dit besluit.
De kosten voor Hulp bij het huishouden zullen bij het invoeren van de algemene voorziening naar
verwachting afnemen om de volgende redenen:
 De kostprijs voor Hulp bij het huishouden per uur is lager dan bij een maatwerkvoorziening, nu
de opdracht zich beperkt tot overname van lichte en/of zware huishoudelijke taken.
In bijlage 1 wordt dit nader uitgelegd.
 De uitvoering verloopt efficiënter, nu de opdracht zich beperkt tot overname van lichte en/of
zware huishoudelijke taken.
 De werkwijze voor de consulenten Toegang kost minder tijd, nu zij alleen kort toetsen of de
algemene voorziening voor de cliënt/inwoner passend en toereikend is en geen diepgaand
onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de cliënt/inwoner
hoeven uit te voeren.
6 Wat zijn de risico’s?
Niet van toepassing.
7 Wat is het draagvlak voor dit voorstel?
Er is voldoende draagvlak bij zorgaanbieders voor het voorstel, nu de algemene voorziening
inspeelt op de volgende knelpunten:
 Zorgaanbieders van Hulp bij het huishouden kampen met een personeelstekort. De algemene
voorziening speelt in op dit te kort.
 De zorgaanbieders geven in het kader van maatwerkvoorziening aan dat hun kerntaak is om
zorg te leveren en daarbij past het niet om alleen schoonmaakwerkzaamheden over te nemen.
 De aanbieder van de algemene voorziening brengt schoonmaak(hulp)middelen mee en kan
hierdoor de huishoudelijke taken efficiënter en milieuvriendelijk uitvoeren.
Zie bijlage 1 ‘Samenvatting pilot Hulp bij het huishouden als algemene voorziening’ voor de
uitgebreide toelichting.
8 Hoe en met wie wordt er gecommuniceerd?
Het besluit wordt na vaststelling digitaal bekendgemaakt en treedt de dag na bekendmaking in
werking. De verordening is daarna digitaal raadpleegbaar via de website www.overheid.nl.
Daarnaast wordt belangrijke informatie voor onze inwoners op onze website geactualiseerd.
9 Wordt er een evaluatie uitgevoerd?
De pilot wordt voor 1 jaar aangegaan. Na 6 maanden wordt er geëvalueerd en besluit het college
over het vervolg van de algemene voorziening.
Indien de algemene voorziening niet brengt wat verwacht wordt, zal er een besluit bij de raad
gevraagd worden.
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De beleidsmedewerker Wmo zal eerste aanspreekpunt blijven voor zowel de consulenten als de
aanbieder HbH. Bij klachten, kunnen inwoners contact opnemen met de consulenten Toegang.
Klachten worden vanuit consulenten aan de beleidsmedewerker Wmo doorgegeven.
De beleidsmedewerker wordt hierin ondersteund door een contractmanager.
De Steeg, 27 augustus 2019
Burgemeester en wethouders van Rheden,
Carol van Eert,
burgemeester.
Hans Kettelerij,
secretaris.
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