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Samenvatting
Op 12 maart 2019 besluit de gemeenteraad over de toekomst van de hulp bij het huishouden. Voorgesteld wordt
om de algemene voorziening af te schaffen en terug te keren naar een maatwerkvoorziening. Als de Raad dit
besluit, betekent dit een implementatie en daarmee gepaard gaande kosten. In dit voorstel volgt de dekking voor
deze verwachte kosten.
Besluit om
1. Voor de implementatiekosten hulp bij het huishouden maximaal € .
beschikbaar te stellen en deze
kosten te dekken vanuit de inkomsten uit de opgelegde eigen bijdrage voor de algemene voorziening (budget
0086620015).

Inleiding
Op 12 maart 2019 behandelt de gemeenteraad een voorstel over de toekomst van de hulp bij het huishouden.
Als de gemeenteraad instemt met het voorstel om de algemene voorziening te beëindigen en in de plaats
daarvoor een maatwerkvoorziening in het leven te roepen, betekent dit een implementatie. Dit voorstel is
gericht op de dekking van de implementatiekosten. Deze kosten zijn noodzakelijk voor:
1) Het administratief verwerken van de beëindiging van de algemene voorziening en toekenning van de
maatwerkvoorziening;
2) Het voeren van gesprekken met cliënten die aangeven niet voldoende ondersteuning te ontvangen;
3) Het afhandelen van eventuele bezwaarschriften.
De implementatie ziet op inzet van het Sociaal Team, juridische ondersteuning en de backoffice.
Beoogd effect
Het vinden van dekking voor uitgaven die noodzakelijk zullen zijn om een nieuwe maatwerkvoorziening hulp
bij het huishouden in het leven te roepen.
Argumenten

1.1 De ontvangst voor de eigen bijdrage is nog niet geraamd in de begroting 2019
In de begroting 2019 is geen bedrag geraamd voor de inning van de eigen bijdrage voor de algemene
voorziening hulp bij het huishouden. Aangezien de algemene voorziening nog wel gebruikt wordt en
inwoners hiervoor nog steeds een bijdrage betalen, betekent dat nog inkomsten te verwachten zijn. Het
voorstel is om deze aan te wenden voor de implementatiekosten hulp bij het huishouden.

1.2 De middelen worden besteed binnen hetzelfde programma, namelijk maatschappelijke ondersteuning
De bijdrage wordt opgelegd voor ondersteuning op basis van de Wmo. Het aanwenden van deze
ontvangen bijdrage voor de implementatiekosten hulp bij het huishouden leidt ertoe dat deze uitgaven
binnen hetzelfde programma benut worden.
Kanttekeningen

1.1 De implementatiekosten worden geschat op €

.

, maar dat is nog wel onzeker

De uiteindelijke implementatiekosten hangen in sterke mate af van de vraag hoeveel cliënten een gesprek
met het Sociaal Team aanvragen en hoeveel bezwaarschriften ontvangen zullen worden.

1.2 Een deel van de opgelegde eigen bijdrage zou oninbaar kunnen blijken
Er kunnen omstandigheden zijn waardoor niet 100% van de opgelegde bijdrage inbaar blijkt te zijn, maar
het uitgangspunt is wel dat de eigen bijdrage opgelegd én geïnd wordt.
Financiën
Als de Raad instemt met het voorstel, treedt de maatwerkvoorziening waarschijnlijk in werking op 22 april
9. Over de periode januari
9 tot
april
9 wordt naar verwachting een bedrag van ongeveer €
64.000 aan eigen bijdrage voor de algemene voorziening opgelegd. Deze kosten worden geboekt op budget
0086620015. Deze kosten worden gebruikt voor twee doeleinden:
1. Het dekken van het verwachte tekort voor de hulp bij het huishouden ten opzichte van het begrote
bedrag. Begroot is een bedrag van € 1.305.858, terwijl de verwachte uitgaven voor de
maatwerkvoorziening naar verwachting € .
.
bedragen verschil van € 9.
;
2. Het dekken van de implementatiekosten.
Tijdspad
De implementatie zal – inclusief afhandeling van bezwaarschriften – ongeveer rond de zomer 2019 zijn
afgerond.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Evaluatie
N.v.t.
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