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Geachte voorzitter en leden van de Goudse Adviesraad Sociaal Domein,

Het College van Burgemeester en Wethouders van Gouda vraagt uw advies over de aanpassing in het 
beleid hulp bij het huishouden van de gemeente. Als vervolg op het door u uitgebrachte ongevraagd advies 
over dit onderwerp in 2016.

In de bijlage sturen wij u een memo met het voorstel voor het aangepaste beleid hulp bij het huishouden en 
de voorgestelde wijzigingen in de Regeling Maatschappelijke Ondersteuning 2017 (inclusief de toelichting) 
mee. Graag zouden wij uiterlijk 18 mei 2017 uw advies ontvangen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maarten Bening (via e-mail: maarten.beninq@gouda.nl of 
via 0182-588168).
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Memo
Versie: adviesaanvraag GASD

Hulp bij het huishouden in Gouda.
Langer thuis & meer op maat.
Inleiding
De gemeente Gouda stond per 1 januari 2015 met de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo 2015) voor een grote uitdaging. De inhoudelijke doelen van de wet werden door het 
Rijk gekoppeld aan een forse bezuinigingsopgave. De bezuiniging op de hulp bij het huishouden was een 
bezuiniging oplopend tot -40% het grootst van alle bezuinigingen in het sociaal domein in 2015.

De bezuiniging op de hulp bij het huishouden is gerealiseerd. Echter, recente jurisprudentie, verhalen van 
gebruikers en voortschrijdend inzicht over de verbinding tussen hulp bij het huishouden en het langer thuis 
moeten blijven wonen van een steeds ouder wordende groep Goudse inwoners zorgen ervoor dat herijking 
van het beleid wordt voorgesteld.

Hulp bij het huishouden wordt gezien als één van de lichtste vormen van ondersteuning en wordt daarmee 
vaak betiteld als het meest simpel. De afgelopen jaren hebben zich gekenmerkt door bijna continue onrust 
op dit dossier. De bedragen die omgaan in de hulp bij het huishouden zijn groot, de doelgroep en hun 
belangbehartigers mondig en de aanbieders die het leveren zeer divers.

Hulp bij het huishouden is cruciaal in langer thuis laten wonen van Goudse inwoners. De gevolgen van de 
korting op de hulp bij het huishouden en parallel daaraan het beleid vanuit het Rijk waarbij de drempel tot 
verzorg- en verpleegtehuizen steeds opgehoogd wordt is steeds beter zichtbaar in de 
keukentafelgesprekken en in de wijk.

Duidelijkheid voor inwoners en rust voor gemeente en aanbieders op het thema hulp bij het huishouden is 
van groot belang om de verdere uitdagingen en transformatie in het sociaal domein goed op te pakken.

Zodoende wordt een set aan maatregelen voorgesteld, om meerjarig rust te creëren. Uiteraard afhankelijk 
van de landelijke verkiezingen en eventuele gevolgen daarvan voor dit thema.

Maatregelen 1 en 2 worden ter advisering voorgelegd aan de GASD. Maatregel 3 zal naar verwachting pas 
in de 2e helft 2017 gaan spelen.

Leeswijzer
Hieronder zullen een aantal maatregelen worden benoemd, inclusief voor- en nadelen. De wijze van 
advisering van de GASD, de communicatie met de raad, het onderscheid tussen nieuwe en bestaande 
cliënten en hoe om te gaan met herindicatie evenals de toekomst van de huishoudelijke hulp toelage. Er 
wordt aangegeven wat de te verwachten (extra) kosten zijn en welke stappen gezet moeten worden (evt. 
regionaal) om deze maatregel te implementeren. Met oog voor de juridische aspecten en de 
uitvoeringsaspecten.

Advisering GASD
In de zomer 2016 heeft de GASD een ongevraagd advies uitgebracht over de hulp bij het huishouden in 
Gouda. Vanwege de politieke situatie deze zomer in Gouda en een landelijk rapport over de toekomst van 
de hulp bij het huishouden vanuit VWS, VNG, G32 en de NDSD is in de laatste maanden van 2016 hier pas 
inhoudelijk over gesproken met de GASD. In december heeft er een werksessie plaatsgevonden welke 
geresulteerd heeft in een denkrichting voor maatregel 1.
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Begin januari is er gesproken met de voorzitter van de GASD en is afgesproken dat er een officiële 
adviesaanvraag volgt in het 1e kwartaal 2017 over dit onderwerp.

Communicatie raad
In de brief voortgangsinformatie sociaal domein van december jl. is toegezegd dat ‘de raad in het 1e kwartaal 
2017 geïnformeerd worden en indien nodig betrokken worden in de besluitvorming’. Op 22 maart wordt er 
een werkbijeenkomst met de raad gehouden rondom dit onderwerp.

Nieuwe cliënten vs. bestaande cliënten
De inwoners die vanaf 1 januari 2015 onder de Wmo2015 voor het eerst een indicatie hulp bij het 
huishouden hebben gekregen zijn over het algemeen tevreden met de maatwerkvoorziening hulp bij het 
huishouden getuige het cliëntervaringsonderzoek en het geringe aantal bezwaarzaken bij deze groep. De 
bezwaarzaken en ontevredenheid doet zich voor bij inwoners die al vóór de Wmo2015 hulp bij het 
huishouden hadden en er de afgelopen jaren in uren op achteruit zijn gegaan.

De achteruitgang in uren bij de bestaande doelgroep heeft de continuïteit en betaalbaarheid van hulp bij het 
huishouden ook voor nieuwe cliënten mogelijk gemaakt. Het is nu opnieuw zoeken naar de juiste balans.

Herindicatie
Vanwege bovenstaand feit zal de gemeente niet actief alle cliënten herindiceren. Wel kunnen alle cliënten in 
aanmerking komen voor een herindicatie. Het initiatief tot herindicatie ligt bij de cliënt. Wij zullen alle 
inwoners informeren over het feit dat het beleid rondom hulp bij het huishouden is aangepast en dat indien 
gewenst -  omdat men niet uitkomt met de huidige uren -  men een aanvraag kan doen voor een herindicatie 
conform het nieuwe beleid via een keukentafelgesprek. Deze zullen we dan conform de werkwijze en 
termijnen in de verordening oppakken.

De gemeente zal hierover communiceren per zowel via een individuele brief naar alle inwoners met een 
maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden communiceren en daarin ook helder de gevolgen benoemen 
van een eventuele nieuwe indicatie (bv. een hogere eigen bijdrage). Deze brief zal afgestemd worden met 
de Goudse cliëntenraad. Tevens zal bericht over het nieuwe beleid op de website geplaatst worden en zal 
het in de Goudse Post gepubliceerd worden.

Toekomst huishoudelijke hulp toelage (HHT)
In 2015 is vanuit het Rijk de Huishoudelijke Hulp Toelage ingesteld. In eerste instantie (in 2015 en 2016) een 
tijdelijke regeling, maar waarvoor de gemeente nu structureel middelen ontvangt (vanaf 2017). Deze 
middelen hadden als belangrijkste doel om de werkgelegenheid in de thuiszorgsector in stand te houden 
(ondanks de bezuiniging).

Deze regeling is in Gouda vormgegeven via een Tijdelijke Subsidieregeling Huishoudelijke Hulp Toelage. 
Zowel juridisch, financieel als administratief is de behoud van de wijze waarop de regeling is vormgeven 
voor de lange termijn niet wenselijk. Daarbij is de uurprijs voor een uur huishoudelijke hulp via de toelage 
voor de gemeente relatief duur ten opzichte van een uur huishoudelijke hulp ingekocht via maatwerk. Het 
remmende effect van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage geldt niet voor de toelage, zodoende zien we 
dat vooral de doelgroep met de hogere inkomens profijt heeft van de toelage. Daarbij zien we dat de toelage 
als substitutie voor maatwerk wordt gebruikt, maar ook als substitutie voor schoonmaakster op de 
particuliere markt.

Voorgesteld wordt om het budget van de toelage structureel toe te voegen aan het budget hulp bij het 
huishouden om de voorgestelde maatregelen mogelijk te maken. Dit draagt ook bij aan het oorspronkelijk 
doel: behoud van werkgelegenheid in deze sector.
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Voorgesteld wordt binnen de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden tevens een aanvraag mogelijk te 
maken voor Goudse mantelzorgers die mantelzorg leveren aan Goudse inwoners. De criteria hiervoor 
dienen ontwikkeld te worden.

In de tweede helft 2017 zal een communicatieplan opgesteld moeten worden (samen met de uitvoerende 
aanbieders van de HHT) voor de beëindiging van de toelage per 1 januari 2018 en eventuele aanvraag voor 
een maatwerkvoorziening voor deze doelgroep.

Aanpassing in beleid 1:
Objectiveren richtlijn hulp bij het huishouden (langer thuis wonen beter mogelijk maken).
Beoogde ingangsdatum nieuwe regeling en nieuwe indicaties: 1 juli 2017 
Beoogde ingangsdatum herindicaties: afstemming CJA

Aanleiding
Op 18 mei 2016 heeft de CRvB de eerste uitspraken gedaan over hulp bij het huishouden onder de Wmo 
2015. Uit deze uitspraken blijkt dat het beleid van de gemeente Gouda op belangrijke punten kan worden 
gehandhaafd. Hulp bij het huishouden wordt onder de Wmo aangeboden, een systeem van normering kan 
en mag worden toegepast, iedere indicatie is gebaseerd op een individueel onderzoek en de omvang is 
individueel bepaald.

Echter is er door de uitspraken ook een belangrijk aandachtspunt ontstaan. Immers de toe te passen 
normtijden, die afwijken van het eerdere gehanteerde protocol CIZ, moet volgen de CRvB gebaseerd zijn op 
een objectief onderzoek naarde noodzakelijke handelingen en de frequentie daarvan.
In de tweede helft van 2016 is de communicatie vanuit VNG en VWS nauwlettend gevolgd. VNG 
communiceert o.a. er geen voorstander van te zijn dat iedere gemeente haar eigen onderzoek verricht. 
Tegelijkertijd is er juridische tijdsdruk ontstaan omdat VNG ook aangeeft dat gemeenten bij voorkeur binnen 
een termijn van 6 maanden tot bijstelling van het beleid dienen te komen.

De gemeente Utrecht heeft wel een eigen onderzoek laten doen. Het onderzoek van de gemeente Utrecht is 
niet één op één toepasbaar op onze gemeentelijke situatie. Utrecht gaat uit van een collectieve basis waaruit 
bepaalde werkzaamheden worden verricht en houdt daarbij geen rekening met de omvang van de woning, 
de leefeenheid of hetgeen nog van cliënt of diens omgeving kan worden verwacht. Het onderzoek kent wel 
een gedegen onderbouwing. Het is aan de rechter of deze voldoet aan de eisen die de CRvB stelt aan 
onderbouwing van het normenkader.

Hulp bij het huishouden in Gouda in cijfers
Op dit moment hebben in Gouda 1458 inwoner een indicatie voor hulp bij het huishouden (ZIN). Het 
gemiddeld aantal minuten per indicatie is 130 per week. De kleinste indicatie is 30 minuten per week, de 
grootste 510 minuten per week. Er zijn 288 cliënten met 90 minuten per week, 244 met 120 minuten per 
week en 264 met 150 minuten per week. 1458 cliënten hebben een indicatie voor zwaar huishoudelijk werk,
1195 voor licht, 904 voor was, 80 voor dagelijkse organisatie van het huishouden, 31 voor boodschappen,
44 voor maaltijdverzorging en 6 voor psychosociale begeleiding. Overlap in deze activiteiten kan plaats 
vinden (meerdere activiteiten per cliënt).

Aanpak
Na de uitspraak van de CRvB heeft de gemeente Gouda deelgenomen in de klankbordgroep van VWS,
VNG en NDSD om tot bijstelling van het beleid te komen. Tevens is er in de 2e helft 2016 en begin 2017 
afstemming geweest met de andere gemeenten in Midden-Holland. In december 2016 is er een werksessie 
geweest over dit thema met de GASD en de GCR gecombineerd. Begin 2017 heeft er een werksessie 
plaatsgevonden met Wmo-consulenten en met juristen die de bezwaarzaken behandelen rondom de hulp bij 
het huishouden. Eind februari 2017 heeft de gemeente deelgenomen aan een werksessie met een twintigtal 
gemeenten onder leiding van VWS en de VNG.
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Tijdens de periode van de adviesaanvraag aan de GASD zal de voorgestelde beleidslijn tevens voorgelegd 
worden aan de grootste aanbieders hulp bij het huishouden in Gouda.

Geen protocol, maar richtlijn
Op basis van bovenstaande analyse en onderbouwing is ervoor gekozen om het Goudse beleid aan te 
passen. Wij hebben ervoor gekozen (op aanraden van VWS en VNG) om niet wederom te spreken over een 
protocol, maar over richtlijnen ter indicatie. Het past niet in de bedoeling van de Wmo2015 om met 
afvinklijsten te werken die leiden tot een aantal uren. Het woord protocol kan die associatie wekken.

In de bijlage vindt u een nieuw artikel ‘Richtlijnen indicatie hulp bij het huishouden’ dat plek moet krijgen in 
de Regeling Maatschappelijke Ondersteuning 2017.

Kern aanpassingen beleid
Het Goudse protocol uit 2013 is qua activiteiten gebaseerd op het MO-zaak en het CIZ protocol. Deze 
indeling is gehandhaafd. De gemeente Gouda maakt bij de aanpassing in beleid gebruik van de objectieve 
en onafhankelijk vastgestelde protocol van het CIZ en van het onderzoek in Utrecht.

Via de aanpassing in het beleid wil de gemeente die inwoners bereiken die langer thuis moeten blijven 
wonen en waar een zwaardere ondersteuningvraag ontstaat op het onderdeel zelfredzaamheid in het eigen 
huishouden. We willen voor deze doelgroep via een extra investering meer ruimte creëren om beter 
maatwerk te leveren via de activiteiten die onder voor die doelgroep cruciaal zijn om langer thuis te wonen: 
specifiek is dat het onderdeel boodschappen, de maaltijdverzorging en het wassen.

Voor deze onderdelen zullen we richtlijnen hanteren die overeenkomsten met het CIZ protocol. Welke 
objectief en onafhankelijk is vastgesteld. Voor het huishoudelijk werk (licht en zwaar) maken wij gebruik van 
de basisnorm die zorgvuldig onderzocht is door KPMG in Utrecht. Deze komt overeen met het Goudse 
protocol uit 2013.

Via het creëren van extra ruimte bij psychosociale begeleiding, meerzorg bij intensief gebruik, een hoge 
vervuilingsgraad of specifieke problematiek willen wij consulenten nog beter in staat te stellen maatwerk te 
leveren.

Voordelen
■ De nieuwe richtlijnen zijn objectief en onafhankelijk vastgesteld en voldoen aan de meest recente 

jurisprudentie;
■ Via de nieuwe richtlijnen is het beter mogelijk om inwoners die langer thuis moeten wonen te 

voorzien van de juiste indicatie.
■ Rust op het dossier hulp bij het huishouden;

Nadelen
■ Mogelijk een grote hoeveelheid herindicaties;
■ Een groter beroep op het beschikbare budget;
■ Weerstand bij inwoners en politiek vanwege beëindigen huishoudelijke hulp toelage per 1 januari 

2018.

Kosten
Maximaal een bedrag van € 381.582 indien alle bestaande cliënten een aanvraag doen en de maximale 
uitbreiding toegekend krijgen. Deze kosten zijn op te vangen binnen de begroting van de hulp bij het 
huishouden.

De eventuele kosten voor nieuwe cliënten zijn hierin niet opgenomen. Door de afbouw van de huishoudelijke 
toelage is ook een stijging in de aanvragen te verwachten. De verwachting is dat nieuwe indicaties mogelijk 
ruimer zullen uitpakken (afhankelijk van de beperkingen van de inwoner), maar ook deze toename is op te 
vangen binnen de huidige begroting.
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De toename door mantelzorgers ook in aanmerking te laten komen voor een maatwerkvoorziening hulp bij 
het huishouden is lastig financieel in te schatten omdat dit een geheel nieuwe mogelijkheid is.

Implementatie
Aanpassing juridisch kader
Via een nieuw op te nemen artikel in de Regeling Maatschappelijke Ondersteuning 2017.

Uitvoering Zorg en Welzijn
Bijkomende kosten zijn de uitvoeringskosten voor het stellen van de indicaties via het keukentafelgesprek 
welke in aantal zullen toenemen als gevolg van het aangepast beleid. Het gaat hierbij deel om incidentele 
kosten en deels om structurele kosten vanwege de uitbreiding van de doelgroep.

Aanpassing in beleid 2:
Invoeren Pgb tarief voor hulp bij het huishouden via een aanbieder 
Beoogde ingangsdatum nieuwe regeling en nieuwe indicaties: 1 juli 2017 
Beoogde ingangsdatum herindicaties: 1 juli 2017

Aanleiding
Vanuit de casuïstiek zijn de afgelopen periode meerdere signalen naar voren gekomen dat het niet goed 
mogelijk is om hulp bij het huishouden via een Pgb in te kopen bij een aanbieder met het huidige Goudse 
tarief van € 15,59. Voorgesteld wordt om een nieuwe categorie te introduceren waarbij inwoners -  indien 
noodzakelijk -  via een Pgb hulp bij het huishouden bij een aanbieder kunnen inkopen.

Voordelen
■ Inwoners hebben een volwaardige keuze tussen ZIN en Pgb;
■ Verdere optimalisatie Goudse beleid hulp bij het huishouden.

Nadelen
■ Eventuele toename van het aantal Pgb aanvragen;
■ Lichte stijging van de kosten hulp bij het huishouden.

Kosten
Voorgesteld wordt om een tarief te hanteren van 80% van het Zorg in natura tarief. Dit ervan uitgaande dat 
via het werken via een Pgb overhead bespaard kan worden van ongeveer 20%. Uitgaande van het tarief 
voor nieuwe cliënten hulp bij het huishouden (zie maatregel 2) komt het tarief dan te liggen op € 17,33.

Benchmark Pgb-tarlef
Alphen a/d Rijn € 14,00

Den Haag HH1 € 14,40

Sittard-Geleen (70%) € 17,01

Amsterdam € 17,40

Leeuwarden € 17,80

Zaanstad (85%) € 18,74

Den Haag HH2 € 18,80

Woerden € 19,04

Zeist (85%) € 19,47

Hiermee is bv. via Ziso! (onderdeel van Fundis -  de grootste aanbieder van hulp bij het huishouden in 
Gouda) goed een uur huishoudelijke hulp in te kopen.
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Implementatie
Aanpassing juridisch kader
In de Regeling Maatschappelijke Ondersteuning 2017 moet een nieuwe categorie worden toegevoegd onder 
artikel 3 1f.
Uitvoeringskader
Op dit moment hebben 143 inwoners een Pgb voor hulp bij het huishouden. Een deel hiervan schakelt 
hiervoor familie in, een deel ZZP’ers en mogelijk een deel een aanbieder. De groep die een aanbieder 
inschakelt zou in aanmerking kunnen komen voor dit nieuwe tarief. Alle inwoners met een Pgb voor hulp bij 
het huishouden zullen wij per individuele brief informeren.

pagina 6



Memo
Toevoeging in Regeling Maatschappelijke Ondersteuning 2017 (vastgesteld 22 november 2016): 
Versie 15 maart 2017

Artikel xx Richtlijnen indicatie hulp bij het huishouden

Activiteiten Richtlijn
maximale
tijdsduur

Maximale frequentie

Boodschappen

Boodschappenlijst opstellen en / of doen 15 tot 60 min 1x per week

Maaltijdverzorging

Bereiden broodmaaltijd 15 min per keer 2x per dag

Opwarmen warme maaltijd 15 min per keer 1x per dag

Koken warme maaltijd 30 min per keer 1x per dag

Huishoudelijk werk (licht en zwaar)

Licht huishoudelijk werk 40 tot 60 min per week

Zwaar huishoudelijk werk 60 tot 90 min per week

Wassen

Verzorging kleding / linnengoed 45 tot 90 min per week

Dagelijkse organisatie van het huishouden

Plannen en beheren middelen huishouden 30 min per week

Verzorging / tijdelijke opvang van kinderen max. 40 uur tot 3 maanden

Psychosociale begeleiding 30 tot 60 min per week

Advies, instructie, voorlichting 30 tot 90 min per week voor 6 weken

Redenen meerzorg

Aanwezigheid kinderen 15 min per kind

Intensief gebruik of bij grote vervuiling 30 tot 60 min per week

Specifieke problematiek 30 tot 60 min per week

Uitgangspunten hulp bij het huishouden:
■ Het resultaat van hulp bij het huishouden zoals verwoord in de Wmo2007 ‘een schoon en leefbaar 

huis wordt’ niet langer nagestreefd, de Wmo2015 spreekt over zelfredzaamheid en het resultaat om

Iffó
gemeente

gouda



‘in staat zijn tot het uitvoeren van de noodzakelijke algemene dagelijkse levensverrichtingen en het 
voeren van een gestructureerd huishouden’.

■ Huishoudelijk werk heeft in de tegenwoordige tijd een andere rol en positie dan in vroegere tijden;
■ Er kunnen een drietal redenen zijn voor meerzorg (kinderen, intensief gebruik / meerzorg en 

specifieke problematiek);
■ Er wordt uitgegaan van sociale woningbouw; het hebben van een grote (vrijstaande) woning leidt 

niet tot meerzorg c.q. een hogere indicatie;
■ Het hebben van huisdieren is een eigen keuze; hiervoor wordt geen meerzorg geïndiceerd (behalve 

voor de aanwezigheid van een hulphond);
■ Van cliënten mag worden verwacht dat zij (in samenspraak met de aanbieder) keuzes maken binnen 

de toegekende uren wat zij graag die week aan huishouden verricht willen zien;
■ De normering veronderstelt reeds dat niet iedere week ‘alles’ kan worden gedaan en dat incidentele 

taken over de indicatie worden verdeeld;
■ Dat cliënten moeten wennen aan de bijgestelde normen is evident, hiervoor hanteert de gemeente 

een overgangstermijn;
■ Expliciet wordt rekening gehouden met hetgeen de Wmo 2015 bepaalt. Indicaties worden afgestemd 

op aanwezige algemene voorzieningen, wat het sociaal netwerk kan betekenen en wat de cliënt zelf 
nog kan.

Toelichting op richtlijnen indicatie
Hulp bij het huishouden kan bestaan uit de volgende activiteiten:

■ Boodschappen; boodschappenlijst opstellen en bij verregaande beperkingen daadwerkelijk 
. boodschappen doen.

■ Maaltijdverzorging; bereiden broodmaaltijd, opwarmen maaltijd en eventueel koken warme maaltijd.
■ Huishoudelijk werk; licht huishoudelijk werk (stof afnemen, opruimen, afwassen en bed opmaken) en 

zwaar huishoudelijk werk (stofzuigen, schrobben, dweilen, sanitair en keuken, bed verschonen).
■ Wassen; sorteren, wassen, drogen, opvouwen en opbergen.
■ Dagelijkse organisatie van het huishouden; planning en beheer.
■ Verzorging / tijdelijke opvang van kinderen; bij uitval ouder (in één oudergezin).
■ Psychosociale begeleiding; doelen formuleren voor huishouden, herkrijgen structuur.
■ Advies, instructie en voorlichting; omgaan met hulpmiddelen, uitleg huishoudelijke taken.

Toelichting: Artikel xx Richtlijnen indicatie hulp bij het huishouden 

Doelgroep hulp bij het huishouden
De Wmo 2015 geeft gemeenten de opdracht de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van 
Goudse inwoners te bevorderen en te behouden. Daartoe kunnen verschillende voorzieningen worden 
ingezet wanneer de zelfredzaamheid afneemt, waaronder de huishoudelijke hulp. De gemeente heeft 
beleidsruimte bij het kiezen van de voorzieningen en de wijze waarop die worden toegekend, ingezet en 
bekostigd. Doel van de Wmo 2015 is kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfredzaam en zelfstandig thuis te 
kunnen laten wonen en leven.

De gemeente Gouda doet dit (onder andere) door hulp bij het huishouden als maatwerkvoorziening aan te 
bieden. De criteria voor toewijzing van een maatwerkvoorziening zijn beschreven in de verordening 
maatschappelijke ondersteuning. De maatwerkvoorziening is in de vorm van Zorg in natura (ZIN) en een 
Persoonsgebonden budget (Pgb) beschikbaar. De maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden ziet erop 
toe dat inwoners die dat zelf niet kunnen, die niet over iemand beschikken in het sociale netwerk die hen 
daarbij kan helpen, en waarvoor geen algemene voorziening aanwezig is, een gestructureerd huishouden 
kunnen voeren.

Hiervoor heeft de gemeente in Midden-Holland verband (via de NSDMH) overeenkomsten afgesloten met 
als resultaat van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden: ‘Partijen streven met de 
Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden het bevorderen, het behoud of het compenseren van
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zelfredzaamheid van een Inwoner na, die zonder deze Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden niet in 
staat zou zijn een gestructureerd huishouden te voeren’.

Uitspraak Centrale Raad van Beroep mei 2016
Op 18 mei 2016 heeft de CRvB de eerste uitspraken gedaan over hulp bij het huishouden onder de Wmo 
2015. Uit deze uitspraken blijkt dat het beleid van de gemeente Gouda op belangrijke punten kan worden 
gehandhaafd. Hulp bij het huishouden wordt onder de Wmo aangeboden, een systeem van normering kan 
en mag worden toegepast, iedere indicatie is gebaseerd op een individueel onderzoek en de omvang is 
individueel bepaald.

Echter is er door de uitspraken ook een belangrijk aandachtspunt ontstaan. Immers de toe te passen 
normtijden, die afwijken van het eerdere gehanteerde protocol CIZ, moet volgen de CRvB gebaseerd zijn op 
een objectief onderzoek naarde noodzakelijke handelingen en de frequentie daarvan. De huidige 
aanpassingen in beleid zijn hier het resultaat van.

Het Goudse protocol uit 2013 is qua activiteiten gebaseerd op het MO-zaak en het CIZ protocol. Deze 
indeling is gehandhaafd. De gemeente Gouda maakt bij de aanpassing in beleid gebruik van de objectieve 
en onafhankelijk vastgestelde protocol van het CIZ en van het onderzoek in Utrecht.

Via de aanpassing in het beleid wil de gemeente die inwoners bereiken die langer thuis moeten blijven 
wonen en waar een zwaardere ondersteuningvraag ontstaat op het onderdeel zelfredzaamheid in het eigen 
huishouden. We willen voor deze doelgroep via een extra investering meer ruimte creëren om beter 
maatwerk te leveren via de activiteiten die onder voor die doelgroep cruciaal zijn om langer thuis te wonen: 
specifiek is dat het onderdeel boodschappen, de maaltijdverzorging en het wassen.

Voor deze onderdelen zullen we richtlijnen hanteren die overeenkomst met het CIZ protocol. Welke objectief 
en onafhankelijk is vastgesteld. Voor het huishoudelijk werk (licht en zwaar) maken wij gebruik van de 
basisnorm die zorgvuldig onderzocht is door KPMG in Utrecht. Deze komt overeen met het Goudse protocol 
uit 2013.

Via het creëren van extra ruimte bij psychosociale begeleiding, meerzorg bij intensief gebruik, een hoge 
vervuilingsgraad of specifieke problematiek willen wij consulenten nog beter in staat te stellen maatwerk te 
leveren.

Geen protocol, maar richtlijn
Op basis van bovenstaande analyse en onderbouwing is ervoor gekozen om het Goudse beleid aan te 
passen. Wij hebben ervoor gekozen (op aanraden van VWS en VNG) om niet wederom te spreken over een 
protocol, maar over richtlijnen ter indicatie. Het past niet in de bedoeling van de Wmo2015 om met 
afvinklijsten te werken die leiden tot een aantal uren. Het woord protocol kan die associatie wekken.

Ten slotte: het is ten alle tijden van belang om voor ogen te houden dat er in deze Regeling 
Maatschappelijke Ondersteuning wordt gesproken van een kadering waarin richtlijnen voor indicatiestelling 
zijn verwoord. Met behulp van het keukentafelgesprek wordt een afweging gemaakt in relatie tot die 
richtlijnen. Individuele afwijkingen zijn altijd mogelijk, mits beargumenteerd vanuit de feitelijk geconstateerde 
noodzakelijk geachte aspecten en helder toegelicht in de beschikking.

De leefeenheid is primair zelf verantwoordelijk / gebruikelijke zorg
Onder een leefeenheid wordt verstaan ‘alle bewoners die een gemeenschappelijke woning bewonen met als 
doel een duurzaam huishouden te voeren’. Indien tot de leefeenheid, waar de cliënt deel van uitmaakt, één 
of meer huisgenoten behoren die wel in staat zijn het huishoudelijk werk te verrichten, komt men niet in 
aanmerking voor hulp bij het huishouden. Wij spreken dan van gebruikelijke zorg. Gebruikelijke zorg is de 
ondersteuning die huisgenoten geacht worden elkaar te bieden, omdat zij als leefeenheid een 
gemeenschappelijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor 
het functioneren van dat huishouden.
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Het principe van gebruikelijke zorg heeft een verplichtend karakter en hierbij wordt geen onderscheid 
gemaakt op basis van sekse, religie, cultuur, gezinssamenstelling, de wijze van inkomensverwerving, drukke 
werkzaamheden, lange werkweken of persoonlijke opvattingen over het verrichten van huishoudelijke 
werkzaamheden.

Indien uit medisch onderzoek blijkt dat een huisgenoot aantoonbare beperkingen heeft op grond van een 
aandoening, beperking, handicap of probleem waardoor redelijkerwijs de taken niet overgenomen kunnen 
worden is gebruikelijke zorg niet van toepassing.

Algemene hulpmiddelen:
Algemene hulpmiddelen hebben voorrang op individuele voorzieningen. Waar nodig zal een individuele 
voorziening worden verstrekt. Hoe de keuze zal worden gemaakt is altijd een individuele afweging.

Bij algemene hulpmiddelen moet men denken aan een afwasmachine, aangepast bestek, het plaatsen van 
een verhoging voor een wasmachine, een wasdroger, een stofzuiger. Als een technisch hulpmiddel niet 
aanwezig is of gerealiseerd kan worden maar wel een goede oplossing biedt, is dit voorliggend op het 
inzetten van hulp.

Algemeen gebruikelijke voorziening
Een algemeen gebruikelijke voorziening is een voorziening waarover de aanvrager, gezien zijn individuele 
situatie, ook zonder zijn handicap of beperking, zou kunnen beschikken. Deze voorzieningen worden als 
algemeen gebruikelijk beschouwd. Wat in een concrete situatie als algemeen gebruikelijk te beschouwen is, 
hangt af van de geldende maatschappelijke normen van het moment van de aanvraag. Te denken valt 
hierbij aan: boodschappen service, maaltijdservice, klussendienst, ramenwasservice etc.
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