
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  8 juli 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Nora Yilmaz / René de Groot / Team Sociaal Domein  

Onderwerp:  Wmo Hulp bij het huishouden. Realiseren 40% korting 

 

1. Aanleiding 

In de Kaderbrief 2015 is melding gemaakt van de manier waarop het college wil omgaan met 

de bezuinigingen die het rijk doorvoert op de Wmo Hulp bij het huishouden (hierna: HH). 

Uitgangspunt van financieel beleid is dat bezuinigingen die het rijk doorvoert niet door de 

gemeente gecompenseerd worden. Daarom is het college van mening dat de bezuinigingen 

opgevangen moeten worden binnen de Wmo / HH.  In de raadsvergadering van 1 juli 2014 heb 

ik hierop een korte toelichting gegeven en heb ik de nu voorliggende  memo aangekondigd. Ik 

geef u in deze memo meer informatie over  de manier waarop het college denkt de 

bezuinigingen te realiseren. Hierbij gaat het om informatie op hoofdlijnen omdat meer 

gedetailleerde informatie gelet op de aanstaande aanbesteding niet aan de orde is.  

2. Inhoudelijke mededeling 

2a. Omvang bezuinigingen 

Zoals u weet, wordt het landelijk budget voor HH verlaagd met 40%. Voor Hof van Twente 

betekent dit een verlaging van € 969.000,00 in 2015 die oploopt tot een structurele verlaging 

van € 1.270.000,00 in 2016 en volgende jaren. Op dit moment hebben wij in de begroting een 

bedrag van €  3.516.000,00 opgenomen. Wij willen deze bezuiniging realiseren door de 

voorziening HH aan te bieden op basis van resultaatfinanciering. 
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2b. Resultaatfinanciering 
Binnen de huidige systematiek wordt geïndiceerd in uren hulp bij het huishouden per cliënt per week. 
Dit wordt gewijzigd in een systematiek van resultaatfinanciering waarbij de aanbieder betaald krijgt voor 
het resultaat, een gestructureerd huishouden waarbij er per gemeente één of een aantal maatwerk-
voorzieningen huishouden zijn. Dit maakt dat de aanbieder in gesprek moet met de cliënt om samen 
afspraken te maken over de wijze waarop het resultaat behaald kan worden. Bij de ene cliënt zijn meer 

uren nodig dan bij de andere. De ene kan mee helpen terwijl bij de andere de werkzaamheden echt 
moet worden overgenomen. De cliënt houdt keuzevrijheid bij welke (gecontracteerde) 
aanbieder hij dat afneemt en de cliënt en aanbieder bepalen samen welke werkzaamheden 
gedaan moeten worden om tot het gestructureerde huishouden te komen. Een ander voordeel 
van deze systematiek is dat de HH door deze systematiek beter aansluit bij de systematiek van de 
ondersteuning zelfstandig leven (dit is één van de nieuwe maatwerkvoorzieningen die we in het kader 
van de decentralisatie begeleiding vanuit de Awbz per 1 januari a.s. binnen de gemeentelijke 
verantwoordelijkheid krijgen). 
 
In uitzonderlijke situaties kan de maatwerkvoorziening huishouden niet voldoende zijn. Dan zal in 
individuele gevallen van deze systematiek afgeweken moeten worden door degene die onder 
verantwoordelijkheid van het college de indicatie stelt (consulent Wmo of regisseur).  

 
De bezuiniging heeft grote gevolgen voor de inwoners met een zorgvraag. Alhoewel de 
resultaatgerichte financiering past binnen de nieuwe kaders van de Wmo 2015 betekent dit  
een versobering van het voorzieningenniveau. Bovendien kan dit een verlies aan 
werkgelegenheid betekenen.  
 
2c. Aangekondigde verzachtende maatregelen 
Recentelijk is in de publiciteit geweest dat staatssecretaris Van Rijn bij heeft toegezegd 75 
miljoen euro extra ( volgens een eerste indicatieve berekening voor Hof van Twente een 
bedrag van € 135.000,00) beschikbaar te stellen. Dit bedrag zou door gemeenten gebruikt 
kunnen worden om negatieve financiële effecten voor individuele burgers en verlies aan 
werkgelegenheid te verzachten. Niet geheel duidelijk is hoe dit is bedoeld. Immers de Wmo 
kent een systematiek van berekenen van eigen bijdragen waarbij de hoogte van de eigen 
bijdrage wordt berekend aan de hand van het inkomen. Verder worden de extra middelen 
slechts beschikbaar gesteld voor een periode van 2 jaar. Daarmee zijn ze incidenteel terwijl 
er structureel bezuinigd moet worden.  
 
2d. Het verdere proces 
Het college heeft op 1 juli 2014 besloten te gaan werken met de resultaatfinanciering zoals 
hiervoor beschreven. Dit betekent concreet dat een aanbestedingstraject wordt gestart met 
een aantal andere Twentse gemeenten. Dit traject moet leiden tot nieuwe contracten met 
aanbieders van HH per 1 januari 2015. De formele verankering van deze werkwijze wordt 
gerealiseerd via de nieuwe Wmo verordening 2015 die aan uw Raad wordt aangeboden in 
het najaar van 2014. Bij de behandeling van deze verordening ga ik graag met u in gesprek 
om te kijken op welke manier binnen de nieuwe werkwijze op individueel niveau maatwerk 
geleverd kan worden indien dit noodzakelijk is. Op dat moment kan echter niet meer de 
nieuwe werkwijze in de volle omvang dan wel het realiseren van de bezuinigingen binnen het 
taakveld Wmo ter discussie gesteld worden. 
 
Vanzelfsprekend zullen wij cliënten die nu HH ontvangen informeren. Voor een deel is dit al 
gebeurd omdat bij nieuwe aanvragen en bij heronderzoeken voor verlenging van toegekende 
HH deze maximaal wordt toegekend tot en met 31 december 2014. Hierbij is / wordt telkens 
aangegeven dat er vanaf 1 januari 2015 wijzigingen optreden in verband met de rijks 
bezuinigingen. 

3. Conclusie 

De korting die het Rijk doorvoert op de HH kan voor Hof van Twente opgevangen worden 

binnen de bestaande begroting indien gewerkt gaat worden met resultaatfinanciering.  


