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Wijziging beleidsregels maatschappelijke ondersteuning, vaststellen tarieven 20L7 voor
hulp bij het huishouden en verlenen mandaat huishoudelijke hulp toelage

Voorstel
1. De Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weeft 2015 te

wijzigen conform bijgevoegd ontwerp besluit (bijlagen 1 en 2).
2. De tarieven voor huishoudelijke hulp voor 2017 vaststellen (bijlage 3).
3. Instemmen met het mandateren van de toegangsbepaling tot het gebruik van de

HHT- regeling aan de Stichting Land van Horne, De Zorggroep, Proteïbn Schoon bv
en Ouderencentrum Beek en Bos ter uitvoering van de onder de Huishoudelijke
Hulp Toelage vallende diensten in 2O77. Dit onder voorbehoud van vaststelling van
de "richtinggevende notitie resultaatfinanciering HBH 2017 en daarna" door de
gemeenteraad op 21 december 2016.

Inleiding

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) een aantal belangrijke
uitspraken gedaan ten aanzien van de inzet van huishoudelijke hulp in het kader van de
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Voor een nadere toelichting zie bijlage 1.
Dat heeft er toe geleid dat in samenspraak met de gemeenten Leudal en Nederweert en
met de aanbieders Land van Horne, T-zorg, Proteion en Beek en Bos overleg is gevoerd
over de wijze waarop voldaan kan worden aan de uitspraken van de rechter. Uitgangspunt
daarbij is dat de resultaatbekostiging als systeem - onder voorwaarden - behouden blijft.

Gecontracteerde aanbieders hebben de gemeente verzocht de kostenstijging, als gevolg
van het CAO akkoord dat door werkgevers- en werknemerspartijen is gesloten, te
compenseren in de tarieven voor hulp bij het huishouden, en daarvoor af te wijken van de
overeengekomen indexatie afspraken.
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Op 21 december zal de gemeenteraad een besluit nemen over de vaststelling van de
richtinggevende notitie resultaatfinanciering HBH 2017 en daarna. Onderdeel van dat
besluit is het ongewijzigd voortzetten van de bestaande HHT regeling in 20t7.

Beoogde effecten/doelen

Met betrekking tot beleid en proces:
. Het beleid van de gemeente in overeenstemming brengen met de richtinggevende

uitspraken van de CRvB betreffende de huishoudelijke hulp, als maatwerkvoorziening
binnen de Wmo.

. Duidelijkheid voor cliënten en aanbieders over de uit te voeren activiteiten die
bijdragen aan het resultaat'schoon en leefbaar huis'.

. Het proces zodanig aanpassen dat de afgegeven toekenningsbeschikkingen juridisch in
stand kunnen blijven.

Met betrekki ng tot uitvoeringskosten :
¡ De tarieven voor uitvoering van hulp bij het huishouden zodanig aanpassen dat

aanbieders in 2017 in staat blijven de huishoudelijke diensten tegen een
kostendekkend tarief te leveren.

Met betrekking tot uitvoering HHT regeling:
. Aanbieders in staat te stellen om de HHT regeling, ook in 2Ot7, zonder tussenkomst

van de gemeentelijke uitvoeringsafdeling Wmo uit te voeren.

Argumenten

1. 1. Wettelijke verplichting
De CRvB heeft aangegeven dat huishoudelijke hulp een wettelijke taak is op grond van de
Wmo. Resultaatfinanciering, zoals wij die kennen, is toegestaan, mits onder bepaalde
voorwaarden. Deze voorwaarden moeten worden geimplementeerd in de gemeentelijke
beleidsregels op het gebied van 'schoon en leefbaar huis' (zie de toelichting in bijlage 1).
Dat impliceeft dat een verdere verdieping van taken en frequenties van werkzaamheden
dient plaats te vinden binnen het door de gemeente vastgesteld beleid. Tevens moet het
ondersteuningsplan, waarin aanbieder en cliënt dit beleid op cliëntniveau nader hebben
gespecificeerd, door de gemeente worden vastgesteld (door deze op te nemen in de
toekenningsbeschikking). In bijgevoegd concept besluit tot wijziging van de beleidsregels
(bijlage 2) wordt aan deze voorwaarden tegemoet gekomen.

1.2. Het proces in lijn met de CRvB-uitspraken
Door de Wmo regisseurs te laten bepalen "wat" er gedaan moet worden om tot het
resultaat (schoon en leefbaar huis) te komen, en de aanbieder met de cliënt te laten
bepalen "hoe" dit resultaat kan worden behaald, wordt voldaan aan de onafhankelijkheid
die de CRvB bedoelt. Door het ondersteuningsplan waarin het "hoe" wordt vastgelegd op
te nemen in de toekenningsbeschikking wordt voldaan aan de eisen van transparantie die
de CRvB stelt.

2.1. Aanpassing tarieven aan CAO resultaat
De gecontracteerde aanbieders van hulp bij het huishouden hebben verzocht om een
aanpassing van de tarieven met ingang van 1januari2Ot7. Deze aanpassing is nodig
omdat aanbieders worden geconfronteerd met een, boven de gebruikelijke jaarlijkse
indexatie uitstijgende, kostenstijging. Daarbij geldt dat de indexatie van het belangrijkste
Hbh tarief (Hbh1) in 2015 en 2016 lager is geweest dan de landelijke norm (OVA index).
Met dit voorstel wordt dit voor 2Ot7 gecorigeerd. Met de regionale aanbieders is op 2
november 2016, onder voorbehoud van vaststelling door het college, overeengekomen dat
de tarieven in 20L7 structureel verhoogd worden met 2,5o/o en dat in 2OI7 een eenmalige
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verhoglng vãr1 2,4o/o wordt toegepast. De indexatie voor 2018 wordt in de loop van 2OL7
opnieuw bekeken aan de hand van de kostenontwikkelingen op dat moment.

3.1. Mandatering aanbieder voor uitvoering HHT
De HHT-regeling wordt uitgevoerd door de aanbieders. De gemeente stelt de voorwaarden
en controleert de uitvoering. De toegang tot het gebruik van de HHT wordt door de
gemeente gemandateerd aan de aanbieders. De aanbieder toetst of de aanvrager tot de
doelgroep behoort en gebruik mag maken van de huishoudelijke voorziening en de
bijbehorende HHT-bijdrage mag ontvangen. In 2015 en 2016 is overeengekomen dat
gemeente en aanbieders opteren voor een regelarme uitvoering waarbij de burger zo
weinig als mogelijk is, belast wordt met bureaucratische processen. Indien de burger aan
de toegangscriteria voldoet kan de aanbieder de ondersteuning direct starten. Voorgesteld
wordt om deze werkwijze ook in 2OL7 foe te passen. Omdat de gemeenteraad nog een
besluit moet nemen over de vaststelling van de "richtinggevende notitie
resultaatfinanciering HBH 2017 en daarna" wordt dit onderdeel onder voorbehoud aan u
voorgelegd.

Kanttekeningen en risico's

N.V.T

Financiële, personele en juridische gevolgen

Er wordt voorgesteld om de tarieven voor hulp bij het huishouden als volgt te wijzigen

Hettarief voorHbhl,Hbh2enHHT(niveau l januari 2Ot6) wordtin20lTstructureel
verhoogd met 2,5o/o.
Het tarief voor Hbh1, Hbh2 en HHT (niveau 1 januari 2016) wordt in 2OI7 eenmalig
verhoogd met 2,4o/o.
Voorgesteld wordt om het tarief per 1 januari als volgt vast te stellen:
o Hbhl resultaatfinanciering € 2.721,96 per jaar.
o Hbh2 € 28,40 per uur.
o HHT € L5,43 per uur.

Een toelichting op de berekening van de tarieven is opgenomen in bijlage 3.

Het financieel gevolg van de tariefaanpassing bedraagt in 2017 maximaal € L47.667,3t
gebaseerd op de huidige doelgroep die Hbh ontvangt en rekening houdend met de
uitstroom van Wlz geTndiceerden na het eerste kwartaal 2OL7 (= € L3L.764,34
vermeerderd met €. L5.9O2,97 voor het eerste kwartaal).
In 2016 is het begroot budget Hbh ZIN € 3.024.000 en in 2OL7 € 3.300.000. Aangezien
het budget voor 2016 op grond van de 3e kwartaalrapportage toereikend lijkt te zijn is
dekking van de kostenst¡jging binnen het begrote budget 2017 mogelijk.

Uitvoering/evaluatie

Toepassing van de beleidsregels vindt plaats door de Wmo regisseurs, de Wmo backoffice
medewerkers en de gecontracteerde aanbieders van hulp bij het huishouden.
De uitvoering van de HHT regeling is gemandateerd aan de 4 genoemde aanbieders van
huishoudelijke hulp.

Comm unicatie/ partici patie

De gemeenteraad zal via de TILS lijst op de hoogte worden gebracht. Het uitvoeringsteam
zal verzocht worden de beleidsregels te implementeren en de bestaande werkwijze aan te
passen. De Beleidsregels zullen op de gebruikelijke wijze openbaar worden gemaakt. In de
publieksmedia zal de verlenging van de HHT regeling worden gepubliceerd.

a
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Overleg gevoerd met

Intern:
P. Vos, financieel adviseur
A. van Turnhout, interim business controller
P. van Haren, teamleider Wmo
N. Storre, interim kwaliteitsmedewerker
N. Koni ngs, jurid isch kwal iteitsmedewerker, backoffice medewerker
M. Rosbergen, juridisch beleidsadviseur
F. van Beeck, beleidscoördinator

Extern:
Gemeente Leudal en Gemeente Nederweert
Stichting T-zorg
Stichting Land van Horne
Stichting Proteion
Ouderencentrum Beek en Bos

Bijlagen

1. Nadere toelichting op de uitspraak van de CRvB.
2. Concept besluit tot wijziging van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

gemeente Weert 2015.
3. Tariefstelling Hbh voor 2OL7.
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Toelichting op het besluit tot wijziging van de
Beleidsregels maatschappel ijke onde rsteun i ng gemeente Weert 201 5.

Algemeen
Op 1B mei2016 heeft de Centrale Raad voor Beroep (CRvB) enkele richtinggevende uitspraken
gedaan in een aantal hoger beroepszaken op het gebied de Hulp bij het Huishouden (Hbh) als
onderdeel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De belangrijkste conclusies van de
uitspraken zijn:

1. Hulp bij het Huishouden valt onder de Wmo 2015
2. De verantwoordelijkheid voor het toekennen van en de inhoud van de geboden hulp is een

verantwoordelijkheid van de gemeente.
3. De bepaling van de hoogte van de eigen bijdrage voor het gebruik van een algemene voorziening

is een bevoegdheid van de gemeenteraad en niet van burgemeester en wethouders.

Gebaseerd op deze uitspraken is in nauw overleg met de VNG uitgewerkt wat de consequenties van
deze uitspraak kunnen zijn. Deze analyse is in augustus 2016 verschenen. Daarna is door de VNG
een impact analyse gemaakt en zijn verschillende trajecten in gemeenten opgesteld om de
onderdelen die impact hebben op het gemeentelijk beleid uit te werken. De adviezen van de VNG zijn
eind oktober/begin november ontvangen.
ln de periode daarna hebben de gemeenten in Midden-Limburg West (Weert, Leudal en Weert) met
elkaar van gedachten gewisseld over de gevolgen van deze uitspraken voor het subregionaal
gevoerde Hbh beleid. Doordat de Hbh voor een langere periode is aanbesteed op basis van
'bestuurlijke aanbesteding', is ook intensief overleg met de vier grootste aanbieders van Hbh gevoerd
Hiermee is draagvlak gecreëerd voor de verdere ontwikkeling van het Hbh beleid en het vertalen van
de consequenties van de CRvB uitspraken.

Gevolgen van de CRvB-uitspraken voor Weert:

1. De gemeente Weert heeft steeds de Hbh als een maatwerkvoorziening van de Wmo toegepast, in
tegensteling tot enkele andere gemeenten waarop de uitspraak betrekking heeft.

2. Momenteel verleent de gemeente de indicatie voor Hbh en stelt de zorgaanbieder in samenspraak
met de cliënt de afspraken samen wie welke huishoudelijke werkzaamheden verricht (vast te
leggen in het ondersteuningsplan). Deze handelwijze is in strijd met de wet en zal daarom worden
aangepast. De CRvB stelt namelijk dat het bepalen van wat een schoon en leefbaar huis is dient
te geschieden door een onafhankelijke derde. Dus niet de betrokken thuiszorgaanbieder. ln de
toekomst zal de 'wat'vraag worden aangegeven door de gemeente, de'hoe'vraag wordt door de
aanbieder in samenspraak met de cliënt vastgelegd.

Een verdere veñjning van de afspraken wordt gemaakt tussen cliënt en aanbieder. De concrete
afspraken worden dan neergelegd in een door beide partijen te ondertekenen'ondersteuningsplan
Hbh'. Dit ondersteuningsplan zal onderdeel gaan uitmaken van het te nemen besluit. De
combinatie van wat en hoe in het ondersteuningsplan geeft de cliënt gedetailleerd inzicht in de
verwachting ten aanzien van de uitvoering van het genomen besluit. De noodzakelijk aanpassing
van deze werkwijze zalworden vastgelegd in de beleidsregels.
Daarin zal tevens worden opgenomen welke werkzaamheden er onder de Hbh vallen en in welke
frequentie die worden uitgevoerd. Dit leidt er toe dat hoofdstuk 5 van de Beleidsregels Wmo wordt
herzien. Daarvoor rs een conce pt-wijzig ingsbesl u it opgesteld.

3. ln artikel 1.2.lid 4 van de Wmo-verordening is bepaald dat het college nadere regels kan stellen
met betrekking tot de eigen bijdrage voor algemene voorzieningen. De CRvB geeft aan dat de
hoogte van een eventuele bijdrage in de kosten die de cliënt verschuldigd is voor een algemene
voorziening moet zijn vastgelegd in een algemene voorziening. Ook een eventuele korting op de
bijdrage van de algemene voorziening dient in de Wmo-verordening te zijn bepaald. Het is
volgens de CRvB niet toegestaan, zoals dat nu in artikel 12.2,|id 4 van de Wmo-verordening
Weert is geregeld, om deze bevoegdheid om hierover regels te stellen, te delegeren aan het
college. Om deze reden zal het betreffende lid 4 worden vervangen bijde algehele actualisering
van de Wmo-verordening in 2017.



Zowelde Verordening m.o. als het Besluit m.o. dienen op dit onderdeelte worden aangepast. Omdat
het vaststellen van de verordening een raadsbevoegdheid is, kan dit niet voor 1 januari 2017
plaatsvinden. Uit dit uitstel komen geen problemen voort omdat op dit moment geen eigen bijdragen
voor algemene voorzieningen worden geheven. Het voorstel is om dit gelijktijdig met het actualiseren
van de Wmo-verordening in de loop van 2017 plaats te laten vinden.

Wiiziqinq Beleidsreqels maatschappeliike ondersteuning gemeente Weert 2015.
De wijziging van de Beleidsregels heeft met name betrekking op het proces. De CRvB is van oordeel
dat de gemeente de regie dient te voeren bij de toewijzing van de zorg. Dat heeft er toe geleid dat het
proces wordt aangepast. Tot nu toe geeft de gemeente de indicatie af voor huishoudelijke hulp en
spreekt de gekozen aanbieder met de cliënt af wie welke werkzaamheden en in welke frequentie
uitvoert. Deze werkwijze is in strijd met de wet. De CRvB is van oordeel dat de gemeente de regie
dient te voeren bij de ondersteuningstoewijzing en inhoudelijk moet beoordelen - aan de hand van de
situatie bij en van de cliënt - welke werkzaamheden er verricht dienen te worden.
Op basis van deze uitspraak zal de gemeente voortaan tijdens het gesprek met de cliënt aangegeven
dat:

a. aanspraak bestaat op de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden (schoon en leefbaar huis).
b. welke ruimten er in aanmerking komen om schoon te maken.
c. rekening wordt gehouden met bijzondere persoonlijke omstandigheden van de cliënt
d. er een opdrachtformulier wordt opgesteld voor de thuiszorgaanbieder, op basis waarvan deze

nadere afspraken maakt met de cliënt over de te verrichten werkzaamheden, zulks gebaseerd op
de inhoud van de gemeentelijke beleidsregels voor een schoon en leefbaar huis.

e. de afspraken tussen cliënt en aanbieder worden neergelegd in het 'ondersteuningsplan schoon en
leefbaar huis'.

f. de gemeente dit door beide partijen ondertekende ondersteuningsplan door de gemeente wordt
beoordeeld en integraal onderdeel uit maakt van de gemeentelijke beschikking voor de maatwerk-
voorziening'schoon en leefbaar huis'.

Het vorenstaande proces is verwoord in het concept-besluit tot wijziging van hoofdstuk 5 van de
Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015. Verder zijn er enkele
resultaatgebieden u itgewerkt:

1. schoon en leefbaar
2. schone en draagbare kleding
3. primaire levensbehoeften en maaltijden

Weert 22 november 2016



CONCEPT

Burgemeester en wethouders van de gemeente WeeÉ,

Overuvegende dat de Centrale Raad van Beroep op l8 mei2016 een aantal uitspraken heeft gedaan
met betrekking tot de hulp bij het huishouden;

dat deze uitspraken leiden tot enkele aanpassingen in het beleid ten aanzien van het bieden van hulp
bij het huishouden, ter realisering van een'schoon en leefbaar huis';

gelet op het gestelde in de notitie "Ontwikkeling Hulp bij het huishouden Midden-Limburg West,
Richtinggevende notitie resultaatfinanciering HbH 2017 en daarna',

mede gelet op het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Weert 2015;

BESLUITEN

A. Hoofdstuk 5 van de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2015, als
volgt te wijzigen:

"Hoofdstuk 5 Ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis

lnleiding
Verordeninq maatschappeliike ondersteuninq: artikel 7.1 en artikel 7.2
lndien een cliënt is aangewezen op ondersteuning bij een schoon en leefbaar huis kan het College
een maatwerkvoorziening toekennen in de vorm van hulp bij het huishouden (HbH).

Client maakt nadere afspraken met de aanbieder, die door gemeente worden bekrachtigd.
Tijdens het gesprek (als bedoeld in artikel 2.3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning
gemeente Weert 2O15) wordt op hoofdlijnen het HbH-arrangement met de cliënt doorgenomen. lndien
blijkt dat de cliënt is aangewezen op huishoudelijke ondersteuning wordt in de bijlage behorende bij
het gespreksverslag (= het zgn. opdrachtformulier voor de aanbieder HbH) de voor de aanbieder
relevante informatie vermeld om de taken en frequentie samen met de cliënt nader te duiden, om
zodoende een schoon en leefbaar huis te kunnen bewerkstelligen.
Bij het bepalen van het HbH-arrangement wordt met name gelet op:
- Bijzondere individuele omstandigheden. Deze omstandigheden kunnen van invloed zijn op de

indicatie. Denk bijvoorbeeld aan jonge kinderen, aanwezige huisdieren, allergieën;
- Het gebruik van woonruimten. Dit om inzicht te krijgen in de ruimten die moeten worden

schoongemaakt. Kamers die niet in gebruik (hoeven te) zijn vallen hier buiten.

Kiest de cliënt tijdens het gesprek voor ZlN, dan dient hij tevens één van de gecontracteerde
aanbieders te kiezen. Een medewerker van de gekozen aanbieder gaat bij de cliënt op huisbezoek.
De gemeente stuurt het ingevulde opdrachtformulier naar de gekozen aanbieder met het verzoek om
het ondersteuningsplan op te stellen. ln dit ondersteuningsplan worden de nadere afspraken
neergelegd die door de aanbieder in samenspraak met de cliënt zijn gemaakt over hoe de hulp bij het
huishouden geboden zal gaan worden.
Het ondersteuningsplan wordt zowel door de cliënt als de aanbieder ondertekend en wordt binnen 10
werkdagen na dagtekening van het opdrachtformulier naar de gemeente geretourneerd.

Overigens geldt het opstellen van een ondersteuningsplan ook bij de keuze voor een PGB. Ook hier
dienen nadere afspraken gemaakt te worden tussen cliënt en zorgverlener/hulp. Deze afspraken over
welke werkzaamheden, duur en frequenties worden neergelegd in het door beide partijen te
ondertekenen ondersteuningsplan.
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Ondersteuningsplan onlosmakelijk onderdeel van de beschikking
Het opdrachtformulier en het ondertekende ondersteuningsplan vormen mede de basis voor en is
onderdeel van de beschikking (zowel voor ZIN als PGB) die het college verleend bij het toekennen
van de maatwerkvoorziening: schoon en leefbaar huis.

Met deze werkwijze wordt bewerkstelligd dat het college de regie behoudt over de aan de cliënt te
leveren maatwerkvoorziening.

Verordeninq mo: artikel 7.3

Wat is een maatwerkvoorziening?
Een maatwerkvoorziening is pas aan de orde als na onderzoek vanwege de gemeente blijkt dat de
persoon als gevolg van zijn beperkingen, chronische psychische of psychosociale problemen niet op
eigen kracht, met gebruikelijke hulp (Zie daarvoor hoofdstuk 4 van deze beleidsregels.), met (niet-
afdwingbare) mantelzorg, met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk of met algemeen
gebruikelijke of algemene voorzieningen voldoende zelfredzaam is of in staat is tot participatie.

Een maatwerkvoorziening wordt in de wet als volgt gedefinieerd:
. Op de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van een persoon afgestemd geheel

van diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen:
o ten behoeve van zelfredzaamheid, daaronder begrepen kortdurend verblijf in een instelling ter

ontlasting van de mantelzorger, het daarvoor noodzakelijke vervoer, alsmede hulpmiddelen,
woningaanpassingen en andere maatregelen;

. ten behoeve van participatie, daaronder begrepen het daarvoor noodzakelijke vervoer,
alsmede hulpmiddelen en andere maatregelen;

. ten behoeve van beschermd wonen en opvang.

Een maatwerkvoorziening is het sluitstuk in de ondersteuning van de cliënt en wordt pas ingezet als
alle andere mogelijkheden geen of onvoldoende bijdrage leveren aan het verminderen van de
belemmeringen die de cliënt heeft in zijn zelfredzaamheid en participatie.

Wat is passende ondersteuning?
Voor hulp bij het huishouden in natura geldt dat, als tijdens het gesprek is geconstateerd dat
ondersteuning bij het realiseren van een schoon en leefbaar huis passend is en de gemeente daartoe
het opdrachtformulier heeft opgesteld, de aanbieder en de cliënt in samenspraak met elkaar kijken op
welke wijze concrete invulling wordt gegeven aan de HbH-ondersteuning. De gemaakte afspraken
worden door de aanbieder en de cliënt vastgelegd in het ondersteuningsplan. Dat plan geeft ook aan
welke de taken, werkzaamheden en frequentie zijn die door de aanbieder worden uitgevoerd. Het
ondersteuningsplan vormt onderdeel van de gemeentelijke beschikking tot het verlenen van de
maatwerkvoorziening'schoon en leefbaar huis'.

Niet tevreden met uitvoering van gemaakte afspraken
lndien de cliënt niet tevreden is met de wijze waarop de aanbieder de gemaakte afspraken uitvoert,
dient hij in eerste instantie in overleg treden met de aanbieder. Daarna kan hij een eventueel geschil
aan het college voorleggen. Er zal dan samen met de cliënt en de aanbieder in overleg worden
getreden om te onderzoeken wat in de individuele situatie passende ondersteuning is. Hieruit kan
voortvloeien dat er wijzigingen dienen plaats te vinden. Dit met het oog op het verbeteren en/of
versterken van de zelfredzaamheid. Eventuele wijzigingen in de ondersteuning worden opgenomen in
een aangepast ondersteuningsplan.

lndien beide partijen ondanks deze inspanningen niet tot overeenstemming komen staan de volgende
mogelijkheden open:

a. de cliënt stapt over naar een andere gecontracteerde aanbieder;
b. de cliënt kiest voor een persoonsgebonden budget.

Wijziging
Ook kan het zijn dat er een wijziging optreedt in bijvoorbeeld de beschikbaarheid van personen uit het
sociale netwerk. Daar zal de aanbieder mogelijk meer hulp bij het huishouden kunnen inzetten of de
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eerder ingezette hulp anders organiseren. De cliënt bespreekt dit eerst met de aanbieder. Als dit leidt
tot een aangepast ondersteuningsplan, dan dient dit gewijzigde ondersteuningsplan wederom door
beide partijen te worden ondertekend. Dat gewijzigde ondersteuningsplan vormt dan onderdeelvan de
bestaande beschikking. Er hoeft dus qeen nieuwe beschikking tot het verstrekken van de
maatwerkvoorziening 'schoon en leefbaar huis' door het college te worden verstrekt. Dat is pas het
geval dat a/s het gewijzigde ondersteuningsplan niet meer pasf binnen de afgesproken
resultaatbekostiging fussen gemeente en aanbieder of wanneer cliënt besluit tot overstappen naar
een andere gecontracteerde aanbieder. Dat kan het geval zijn als er substantieel meer uren ingezet
dienen te worden. Er wordt daarbij wederom een mogelijkheid tot bez¡taar geboden.

Verordeninq mo: artikel 7.4
Resultaat: een schoon en leefbaar huis
Ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden is aan de orde als er beperkingen zijn bij
het voeren van een huishouden. Dat kan zich uiten door (dreigende) vervuiling van de woning of van
kleding doordat de cliönt het huishouden niet meer (voldoende) zelf kan doen, maar ook doordat de
cliënt niet in staat is voor zichzelf maaltijden te bereiden of boodschappen te doen. ln noodsituaties
(bijvoorbeeld plotselinge uitval van de moeder door ziekenhuisopname) kan binnen dit resultaatgebied
ondersteuning worden geboden voor de verzorging van minderjarige kinderen.

Hulp bij huishouden op onderstaande resultaten wordt alleen geboden wanneer er geen andere
oplossingen zijn die problemen die cliënt hierbij ondervindt kunnen voorkomen of oplossen. ln de
dagelijkse praktijk betekent dit dat, waar dat mogelijk is, client, de leefeenheid of het netwerk de
huishoudelijke werkzaamheden (blijven) uitvoeren. Aanvullend hierop wordt ondersteuning bij het
huishouden geboden. Van een cliënt wordt medewerking gevraagd om deze ondersteuning zo
efficiënt mogelijk te kunnen organiseren. Dit betekent dat van de betrokkene mag worden venruacht
dat hiermee rekening wordt gehouden bij de inrichting van de woning en planning van huishoudelijke
werkzaamheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan de wijze waarop de woning is ingericht. Uiteraard
mag de cliënt de woning gezellig maken door het plaatsen van snuisterijen of beeldjes. Als de woning
hier vol mee staat, belemmert dit de voortgang van de werkzaamheden. Dit kan betekenen dat de
cliënt gevraagd wordt voor de komst van de hulp de spulletjes alvast van het dressoir of de tafel te
halen en later weer terug te plaatsen. Of dat er wat spullen worden opgeruimd. Cliënt kan eryoor
kiezen dit niet te doen, maar dat kan effect hebben op de wijze waarop bijvoorbeeld wordt gestoft.

lnhoud resultaatgebied 'schoon en leefbaar huis'
Het gaat bij het resultaatgebied ondersteuning en regie bij het voeren van een huishouden om de
volgende resultaten:

o het huis is schoon en leefbaar;
. de cliënt beschikt over schone en draagbare kleding;
o de cliënt beschikt over primaire levensbehoeften en maaltijden.

Bij het onderzoek naar de situatie van de cliënt wordt gekeken op welke van de hierboven genoemde
resultaten de cliënt ondersteuning nodig heeft.

Uitwerking resultaatgebied'Schoon en leefbaar'
1. Kern van het te bereiken resultaat
Een schoon en leefbaar huis wil allereerst zeggen dat een cliönt kan beschikken over een schone
woonkamer, als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimtes, de keuken, sanitaire ruimtes en gang/trap. De
genoemde ruimtes dienen met enige regelmaat schoongemaakt te worden. Dat wil niet zeggen dat
alle vertrekken wekelijks schoongemaakt moeten worden. Het betekent dat deze vertrekken niet
vervuilen en met het oog daarop periodiek schoongemaakt worden om zo een naar algemeen
aanvaarde maatstaven verantwoord basisniveau van 'schoon en hygiënisch' te realiseren. Leefbaar
staat voor opgeruimd en functioneel, bijvoorbeeld om vallen te voorkomen. Hiermee wordt het te
behalen eindresultaat in afdoende mate kwalitatief genormeerd geacht. Voor een bij de frequentie van
de werkzaamheden in acht te nemen kwantitatieve normering wordt verwezen naar het hierop
volgende onderdeel.

Het gaat bij dit resultaatgebied overigens alleen om de binnenruimte van de woning. Werkzaamheden
in huis die niet noodzakelijk zijn om de ruimtes waarin geleefd wordt schoon, hygiënisch en leefbaar te
houden, zoals het in de was zetten van vloeren en meubilair, het schoonmaken van vliering of berging
of het poetsen van zilver, vallen niet onder de reikwijdte van dit resultaatgebied.
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Niet onder de reikwijdte van dit resultaatgebied behoren:
a. de buitenruimte, waaronder ook het zemen van de ramen aan de buitenzijde of het

tuinonderhoud;
b. werkzaamheden die zeer incidenteel hoeven te gebeuren, zoals het wassen van overgordijnen;
c. de verzorging van huisdieren (niet zijnde hulphonden/dieren);
d. het schoonhouden van ruimtes die hierboven niet zijn genoemd, zoals een vliering of garage.

2. Frequentie van de werkzaamheden
De werkzaamheden kunnen worden onderscheiden in activiteiten die wekelijks/twee-wekelijks of met
een lagere frequentie (bijvoorbeeld maandelijks, 1x per kwartaal of jaar) hoeven te worden gedaan.

a. Activiteiten die wekeliiks of twee-wekeliiks kunnen worden gedaan:
o het schoonmaken van de keuken (aanrecht, gootsteen, kookplaat, vloer), badkamer en toilet(ten);
o het stoffen, opruimen, stofzuigen en eventueel dweilen van de gang, eventuele trap naar de

slaapetage, woonkamer en als slaapvertrek in gebruik zijnde ruimtes;
¡ het verschonen van de bedden.

b. Activiteiten die met een laqere frequentie kunnen worden gedaan:
o het schoonmaken van de keukenkastjes (incl. bovenkant en binnenzijde), oven, afzuigkap en de

koelkasUvriezer;
o het afnemen van lamellen;
o het afnemen van tegelwanden in badkamer en toilet;
o het zemen van de ramen aan de binnenzijde.

3. Aspecten die bij dit resultaatgebied en de frequentie van werkzaamheden een rol spelen.
Samen met de cliënt wordt bekeken of deze nog in staat is om onderdelen van het schoonmaken zelf
uit te voeren, zoals het uitvoeren van lichte werkzaamheden (bijvoorbeeld stoffen, afivassen, met
vochtige reinigingsdoekjes schoonmaken van het toilet of met statische stofdoeken reinigen van harde
vloerbedekking). Daarbij kan ook een rol spelen of cliënt dat bijvoorbeeld alleen op lichaamshoogte
kan doen, of ook laag of hoog.

Tevens wordt gekeken of door een aanpassing van de inrichting/stoffering winst te behalen is, zodat
de woning minder vervuilt. Hierbij worden de (financiële) mogelijkheden en individuele situatie van de
cliënt meegewogen.

Van de cliënt wordt binnen zijn mogelijkheden gevraagd om werkzaamheden te (blijven) uitvoeren en
in ieder geval de woning op te ruimen, zodat het schoonmaken efficiënter gebeurt. Als cliënt regie kan
voeren over het huishouden, mag van hem/haar tevens worden veruvacht dat werkzaamheden worden
geprioriteerd en er keuzes worden gemaakt.

Bij de frequentie van werkzaamheden kunnen, naast bovengenoemde zaken, ook bijvoorbeeld een rol
spelen:

. of cliënt COPD of allergieën heeft waardoor een hoger niveau van hygiëne nodig is;

. de gezinssamenstelling, waaronder de aanwezigheid van jonge kinderen;

. of cliënt bedlegerig is waardoor het bed eventueel vaker verschoond moet worden, maar
andere werkzaamheden eventueel minder frequent kunnen gebeuren.

De aanbieder die de (aanvullende) ondersteuning op dit resultaatgebied levert, kan de uitvoering van
de werkzaamheden laten plaatsvinden door een professionele hulp en/of deze op andere wijze
organiseren.

Uitwerking van het resultaatgebied'schone en draagbare kleding'

1. Kern van het te bereiken resultaat:
Dit resultaatgebied omvat twee resultaten:
a. cliënt beschikt over gewassen kleding en beddengoed;
b. cliënt beschikt over gestreken bovenkleding.
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Onder a wordt verstaan:
o het wassen van de kleding;
. het drogen of ophangen en afhalen van de was;
o het opvouwen van de was;
o het in de kast opbergen van de was.

Ook het machinaal wassen, opvouwen en opbergen van beddengoed en linnengoed valt hieronder

Onderdeel b omvat het strijken van de bovenkleding. Voor het strijken van onderkleding of het
bedden- en linnengoed is geen ondersteuning mogelijk.

2. Frequentie van de werkzaamheden:
De frequentie van de werkzaamheden is afhankelijk van diverse factoren:

. de grootte van het huishouden;
¡ is er sprake van bedlegerigheid;
o is er sprake van extra vervuiling als gevolg van de beperkingen van de cliënt, zoals

incontinentie.
Leidend is de hoeveelheid was die de cliënt normaalgesproken heeft.

3. Aspecten die bij dit resultaatgebied en frequentie van werkzaamheden een rol spelen
Een professionele ondersteuner kan ervoor kiezen de was bij de cliënt thuis te doen of deze te laten
doen bij een wasservice. De kosten van de wasmiddelen en de aanschaf en het gebruik van de
apparatuur voor was en strijk komen voor rekening van de cliënt.
Niet altijd hoeft voor alle onderdelen (volledig) ondersteuning geboden te worden. Zo kan het zijn dat
cliënt wel in staat is om de was in de machine te doen, maar niet om de was op te hangen of te
strijken. Ook is het soms mogelijk dat cliënt door de werkzaamheden anders te organiseren deze
(gedeeltelijk) zelf kan blijven doen. Bijvoorbeeld door de wasmachine of droger op een verhoging te
plaatsen of de was zittend op te vouwen of te strijken.

Van de cliënt wordt verwacht dat deze bij aanschaf van kleding zoveel mogelijk erop let dat het strijken
hiervan niet noodzakelijk is. Ook wordt verwacht dat cliënt vermijdt dat kleding via speciale
wasprogramma's of handwas moet worden gewassen. Cliënt kan hiertoe echter niet worden verplicht.
Ook wordt venruacht dat hij voldoende kleding en ondergoed heeft, zodat er bijvoorbeeld één keer per
twee weken in plaats van één keer per week een volle trommel gewassen kan worden.

Kern het te bereíken resultaat'prÍmaíre levensbehoeften en maaltíjden'
Het gaat hierbij om twee resultaten:

a. het beschikken over de noodzakelijke producten voor levensonderhoud, het schoonhouden
van de woning;

b. het verzorgen van maaltijden.

Het verzorgen van maaltijden kan gericht zijn op
o het verzorgen van een warme maaltijd;
¡ het opwarmen van een maaltijd;
¡ het verzorgen van een broodmaaltijd.

Frequentie
Uitgangspunt is het wekelijks in huis halen van de boodschappen

Bij het verzorgen van de maaltijd wordt uitgegaan van 2 broodmaaltijden en I warme maaltijd per dag,
waarbij I of 2 keer per week ook in plaats van een warme maaltijd een broodmaaltijd aan de orde kan
zijn.
Er wordt alleen ondersteuning geboden voor het aantal dagen waarop (aanvullend) ondersteuning
nodig is bij het verzorgen of opwarmen van de maaltijd. Het maximum is zeven dagen per week.

Aspecten die bij dit resultaatgebied en frequentie van werkzaamheden een rol spelen
Als cliënt in staat wordt geacht om gebruik te maken van een boodschappenservice die de
boodschappen thuis bezorgt, is een indicatie voor dit doel niet aan de orde.
Het opbergen van de boodschappen behoort ook binnen dit resultaatgebied.
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Voor de maaltijden is van belang of cliënt in staat is gebruik te maken van een maaltijdservice of 'open
eettafels' in de wijk. Als dit het geval is, dan wordt hiermee rekening gehouden bij de indicatie. Een
dergelijke maaltijdservice geldt niet als voorliggende voorziening als er sprake is van minderjarige
kinderen in het gezin.

Als een cliënt ondersteuning krijgt bij de verzorging van de warme maaltijd dan hoeft er niet iedere dag
gekookt te worden. Koken voor 2 dagen is mogelijk. Ook kan een broodmaaltijd alvast klaargemaakt
en klaargezet worden gelijktijdig met het bereiden van een andere maaltijd of het uitvoeren van
andere ondersteuning."

B. Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2017.

C. Dit besluit is van toepassing op alle (her)indicaties die vanaf 1 januari 2017 worden verleend.

Aldus vastgesteld in vergadering van 20 december 2016

Burgemeester en wethouders van Weert,
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Toríefstelling Hbh voor 2077, gemeenten Leudal-Nederweert-Weert.
6 december 2076

l. Inleiding

De gecontracteerde aanbieders voor hulp bij het huishouden (Land van Horne, Proteion schoon,

Beek en Bos, T-zorg) hebben in een mondeling overleg de samenwerkende gemeenten Leudal,

Nederweert en Weert verzocht om een aanpassing van de tarieven voor hulp bij het huishouden

(Hbh) met ingang van 1 januari 2OLT.lnmiddels is ook een schriftelijk verzoek van Zuidzorg

ontvangen met eenzelfde strekking.

De aanleiding voor het verzoek vormen de afspraken die de cao partijen in de thuiszorg hebben

gemaakt en die zijn vervat in een onderhandelaars akkoord. Op 29 november 2016 is het

onderhandelingsakkoord door partijen bekrachtigd en zal het resultaat meegenolnen worden in de

thuiszorg cao.

Het akkoord van de cao partijen omvat de volgende aspecten:

o Een verhoging van de lonen met structureel ruim 4Yo. Een deel daarvan door de
eindejaarsuitkering (nu 5,7%l in stappen te verhogen naar een volledige dertiende maand
(8,33%1. Daarnaast volgen twee loonsverhogingen: 0,65% in oktober 201.6 en L% per juli2077.

¡ Medewerkers krijgen in december 2OL6 én in februa ri 2077 een eenmalige uitkering van 7,2Yo.

o Vanaf januari 2Ot7 krijgen medewerkers ook ORT uitbetaald over hun vakantie- en verlofdagen.
o ledereen die in de afgelopen 5 jaar ORT heeft gekregen, ontvangt een nabetaling over mogelijk

te weinig ontvangen ORT. Daarmee hebben we een goede oplossing voor het ORT dossier
gevonden voor alle medewerkers in de sector.

o Het verlofmandje wordt teruggebracht met 2L,6 uur. Er komt wel (weer) een regeling voor betaald
verlof in situaties van rouw, trouw en kraamverlof. Hiervoor wordt één dag vrijgemaakt en twee
verlofdagen zijn verwerkt in het salaris

2. Resultaat overleg gemeenten-aanbieders

Met de regionale aanbieders is op 2 november 2016 overleg gevoerd. Daarin is het volgende, onder
voorbehoud van vaststelling door de colleges, overeengekomen:

a. Op basis van de onderhandelingsresultaten wordt het tarief 20L7 structureel verhoogd met2,5To
(exclusief de reeds eerder afgesproken index van LYo over 2OL6l;

b. Over 2OL7 vindt een eenmalige verhoging plaats van 2,SYo vanwege de eenmalige uitkeringen
aan het personeel.

Motivatie om deze aanpassing te accepteren:

o ln 2Ot2 is overeengekomen het Hbhl en Hbh2 tarief vanaf 2013 jaarlijks te indexeren met de
OVA index. Vanaf 2015 is dat echter voor het Hbhl tarief niet meer gebeurd vanwege de
invoering van resultaat financiering.

o Er is in 2017 sprake van een structurele én een incidentele kostenstijging voor aanbieders.
r Aanbieders zijn in de afgelopen jaren in staat geweest om de werkgelegenheid binnen de

thuiszorg-sector grotendeels te behouden doordat het tarief dat afgesproken is niet onder de
kostprijs lag. (Er zijn gemeenten waar thuiszorg aanbieders massa ontslagen moeten doorvoeren
dan wel waarin sprake is van faillissement). ln onze gemeente bestaat rust op het
werkgelegenheidsfront. Als het taríef onder de kostprijs komt kan dat wellicht niet meer worden
gegarandeerd.

¡ De rekening voor de nieuwe CAO afspraken wordt niet bij werknemers gelegd.

L

-



Tdriefstelling Hbh voor 2077, gemeenten Leudal-Nederweert-Weert.
6 december 2076

3. Voorstel tot aanpassing

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd voor de berekening van het tarief:

r Tarief Hbh 1: €23,75 per uur (niveau L januari 2015).
o Tarief Hbh 2: € 27,O7 per uur (niveau 1 januari 2}t6l.
o Tarief HHT: € L3,75 per uur + € 0,25 organisatiekosten (niveau l januari 20L5).
o Gemiddeld aantal uren voor berekening jaartarief resultaatfinanciering: 2,3 uren per week per

klant.
. Aantalweken per jaarvoor berekening jaartarief resultaatfinanciering:47 opjaarbasis.

Berekening tarieven 2077 :

Hbh2

Uitgaande van het laatst geïndexeerde tarief over 2016 en rekening houdend met de structurele
verhoging van 2,5Yo en een incidentele verhoging van 2,4To wordt het tarief vo or 2OI7:
(€, 27,O7 + 2,5To + 2,4o/ol = € 28,40

ln bijgaande tabel is de tariefontwikkeling weergegeve n vanaf 2OL2

2

-

HbhT

Uitgaande van een basistarief van€23,75 en rekening houdend met de overeengekomen index over
2016 van L%wordt het tarief voor 201"6:

(€23,75 + t%l = €23,99 x 2,3 uren x 47 weken = € 2.593,32

Uitgaande van het tarief 2016 en rekening houdend met de structurele verhoging van 2,5%o en een

incidentele verhoging van 2,4Yo wordt het tarief vo or 2OI7:
(€23,99 + 2,5%o +2,4%l = € 25,t8 x2.3 x 47 = € 2.727,96

HHT

Uitgaande van een basistarief Hbhl 2015 van€23,75 en rekening houdend met de overeengekomen
index over 20L6 van 7% en de bijdrage van de cliënt van € 10,00 wordt het tarief vo or 2OL6:

(€23,75+LTo+€0,25 -€ 10,00) =€ 74,24

Uitgaande van het basistarief Hbhl 2016 en rekening houdend met de structurele verhoging van

2,5%o, een incidentele verhoging van 2,4To en de bijdrage van de cliënt van € 10,00 wordt het tarief
voor 2OI7:

(€ 23,99 + 2,5%o +2,4o/o + € O,25 - € 10,00) = € 75,43

laal Hbhl Hbb2
Schoon en

leefbaar
HHT Opmerk¡ngen

Tarieven vastgesteld ¡n BW beslu¡t
Tarieven HBH1 en HBH2 ge¡ndexeerd met2,æo/' IOV A)
Tar¡even HBHl e n HBH2 geindexeerd met 1,94% (OVA)

Tar¡ef Hbh I opn¡euw vastgesteld in BW besluit, tarief HBH2 geindexeerd met 0,08% (OVA)

Tarief HBHl ge¡ndexeerd met 1%, tarief HBH2 met 1,74% (OVA)

Tarief HBHl en HBH2 geindexeerd met 49%
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