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Samenvatting
Op 12 maart 2019 nam de gemeenteraad een besluit over de toekomst van de hulp bij het huishouden. Om een
implementatie van een maatwerkvoorziening mogelijk te maken, is het noodzakelijk een indicatierichtlijn te
hebben. Daarom wordt voorgesteld om een indicatierichtlijn vast te stellen. Deze richtlijn is gebaseerd op de
meest actuele jurisprudentie over de hulp bij het huishouden en maakt het leveren van maatwerk mogelijk.

Besluit om
1. De Richtlijn indicatiestelling hulp bij het huishouden 2019 vast te stellen conform bijlage 1;
2. De Indicatierichtlijn hulp bij het huishouden Beuningen in werking te laten treden vanaf 22 april 2019;
3. De Richtlijn indicatieadvisering hulp bij het huishouden 2015 in te trekken met ingang van 22 april 2019.

Inleiding
Op 12 maart 2019 nam de gemeenteraad een besluit over de toekomst van de hulp bij het huishouden (hierna:
HH). Er is besloten om de algemene voorziening hulp bij het huishouden af te schaffen en te vervangen door
een maatwerkvoorziening in uren. De basis van die maatwerkvoorziening vormt het onderzoek dat KMPG en
HHM voor gemeente Utrecht uitgevoerd hebben en dat aangevuld wordt met onderzoek voor gemeente
Amsterdam en enkele onderdelen uit het CIZ-protocol.
Dit collegevoorstel is erop gericht een indicatierichtlijn vast te stellen zodat het Sociaal Team Beuningen
handvatten heeft om maatwerk te kunnen leveren bij de toekennen van HH.
Beoogd effect
Het bieden van een juridisch verantwoorde indicatierichtlijn die het Sociaal Team kan gebruiken bij het
toekennen van HH aan inwoners die dat nodig hebben.
Argumenten

1.1 Deze richtlijn maakt maatwerk mogelijk
De richtlijn is opgebouwd uit diverse modules. De richtlijn geeft handvatten over de benodigde
hoeveelheid die gemoeid is met het uitvoeren van huishoudelijke taken. De richtlijn bevat eveneens een
afwegingskader voor die gevallen waarin maatwerk noodzakelijk is.

1.2 Deze richtlijn houdt rekening met uitspraken van de Centrale Raad van Beroep
In 2018 heeft de Centrale Raad van Beroep (hierna: CRvB) diverse uitspraken gedaan over hulp bij het
huishouden. De richtlijn is gebaseerd op deze uitspraken om daardoor het risico op juridische
onvolkomenheden te beperken. De indicatierichtlijn is geënt op beleid waarvan de CRvB heeft geoordeeld
dat het objectief is onderbouwd. Dit beperkt de juridische risico’s van de gekozen inrichting van de HH.

2.1 Tijdige besluitvorming is noodzakelijk in verband met de implementatie

De beoogde datum van inwerkingtreding is 22 april 2019. Om zo snel mogelijk te kunnen starten met de
implementatie, is het nodig om de indicatierichtlijn nu al vast te stellen. Door de richtlijn nu al vast te
stellen, kan zo snel mogelijk gestart worden met de voorbereiding op de nieuwe situatie.

Kanttekeningen

1.1 Het is onzeker hoeveel cliënten in aanmerking komen voor een of meerdere aanvullende modules
De indicatierichtlijn maakt maatwerk mogelijk. Op voorhand valt het niet te zeggen hoeveel cliënten een
of meerdere aanvullende modules nodig zullen hebben.

1.2 Het is uiteindelijk aan de rechter om te oordelen over de zuiverheid van de indicatierichtlijn
De indicatierichtlijn is zorgvuldig onderbouwd en houdt rekening met recente jurisprudentie. Uit een
eventuele beroepszaak zal moeten blijken hoe de rechter oordeelt over deze richtlijn.
Financiën
De uitgaven in de HH zijn gebaseerd op een PxQ-systematiek. Het aantal geïndiceerde uren bepaalt de omvang
van de uitgaven, uiteraard afhankelijk van het uurtarief dat met de aanbieders is overeengekomen.
In het raadsvoorstel worden de kosten van het nieuwe systeem en de nieuwe richtlijn geraamd op €
.
.
, terwijl in de begroting
een bedrag van € .
.
is opgenomen. Het verschil van € .
wordt gedekt uit de inkomsten die we naar verwachting ontvangen uit de eigen bijdrage voor de algemene
voorziening, die we nog ontvangen tot 22 april 2019. Vanaf 2020 zal dit bedrag structureel in de begroting
opgenomen dienen te worden.
Tijdspad
De indicatierichtlijn treedt in werking op 22 april 2019.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie
De nieuwe richtlijn zal bekendgemaakt worden via overheid.nl.
Evaluatie
Na afloop van de omzetting naar een maatwerkvoorziening kan geëvalueerd worden welke gevolgen de
nieuwe richtlijn precies heeft. Deze evaluatie zal vooral betrekking hebben op het aantal cliënten en de
gemiddelde hoeveelheid ondersteuning.
Via de reguliere planning-en-controlcyclus worden de uitgaven voor de HH bewaakt.
In een reguliere bezwaar- en beroepsprocedure zou de toepassing van de indicatierichtlijn in individuele
situaties behandeld kunnen worden.
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