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Inleiding 
In 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe taken vanuit de Algemene Wet Bijzondere 
Ziektekosten (AWBZ), de jeugdzorg en de uitvoering van de participatiewet. Dit gaat gepaard met flinke 
kortingen. Het budget voor de Wmo-voorziening Hulp bij de huishouding wordt gekort met 40%. Deze 
Rijkskorting en de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), die in 2015 van kracht wordt, 
vragen om een hervorming van de Hulp bij de huishouding. 

Doel 

De Raad te informeren over de Wmo-voorziening Hulp bij de huishouding voor 2015. 

Informatie 
In de nieuwe Wmo is bepaald dat, de kassiersfunctie uitgevoerd moet worden door Sociale 
Verzekeringsbank (SVB). 
Dit betekent dat de uitbetalingsregeling voor de leveringsvormen Persoongebondenbudget (Pgb) én 
Persoonsgebondenbudget mét ondersteuning van Thuiszorg West-Brabant (Pgb+) gaat wijzigen. De 
leveringsvorm Pgb+ dient hiermee over te gaan naar de (conventionele) Pgb regeling, ledereen heeft 
hierbij de mogelijkheid om zijn of haar hulp te behouden. 
De Pgb+ houders ontvingen van Thuiszorg West-Brabant naast ondersteuning bij de kassiersfunctie 
ook ondersteuning bij de bemiddeling tussen klant en hulp. Deze bemiddelingsfunctie komt in 2015 te 
vervallen, omdat deze functie niet passend is bij de vastgestelde kaders 'Goed voor elkaar' en 
'Roosendaal, de stad van de menselijke maat'. Dit betekent dat Pgb+ gebruikers voortaan zelf 
verantwoordelijk zijn voor het vinden en behouden van een geschikte hulp én het regelen van 
vervanging van de hulp bij ziekte en vakantie. 

Voor mensen die gebruik maken van de Hulp bij de huishouding via de leveringsvorm Zorg in natura 
verandert er in 2015 niets. De huidige contracten met de zorgaanbieders worden met één jaar 
verlengd. 

Het college gaat voor een zorgvuldige transitie van de dienstverlening, waardoor besloten is om de 
Hulp bij de huishouding vanaf 2016 anders vorm te geven en het jaar 2015 te benutten om deze 
voorziening te hervormen en in te richten. 

Vervolg (procedure) 
Gevolgen 
De gemeente streeft ernaar dat de uitvoering van de Wmo-voorziening Hulp bij de huishouding binnen 
het Rijksbudget mogelijk is. Bij ongewijzigde omstandigheden is het budget (inclusief de 40% 
Rijkskorting) dat de gemeente in 2015 ontvangt mogelijk toereikend. Echter bij wijzigingen van de 
omstandigheden is het beschikbare budget in 2015 mogelijk niet toereikend. Dit komt door dejaarlijkse 
toegepaste contractuele indexering op de tarieven, de open einde regeling en de eventuele 
volumetoename van aanvragen door de maatschappelijke ontwikkelingen van toename vergrijzing, 
toename (eenpersoons)huishoudens en extramuralisering. 

Wanneer de leveringsvorm Pgb+ komt te vervallen, bestaat de mogelijkheid dat de huidige Pgb+ 
gebruikers niet mee overgaan naar de (conventionele) Pgb regeling, maar overstappen naar de 
leveringsvorm Zorg in natura. Deze leveringsvorm is voor de gemeente echter duurder. Wanneer 100% 
van de Pgb+ klanten (450 personen) overstappen naar Zorg in natura betreft het voor de gemeente 
een financieel nadeel van circa € 300.000. 
Door het tijdig toepassen van een zorgvuldig communicatieproces bestaat de verwachting dat deze 
overstap tot een minimum kan worden beperkt. 



Financiële consequenties 
In 2015 gaat de gemeente het bedrag ontvangen van circa € 5.200,000 voor de Hulp bij de 
huishouding. Dit is ongeveer 40% minder dan in 2014. 

Kijkend naar het afgesloten resultaat in 2013 en de cijfers van 2014, tot nu toe, kan de hulp bij het 
huishouden in 2015 bij ongewijzigde omstandigheden uitgevoerd worden binnen Rijksbudget. 

Wanneer in 2015 toch sprake Is van overschrijding van het Rijksbudget dient op de volgende wijze 
onderzocht te worden wat de compensatiemogelijkheden zijn: 

1) Via begrotingsprogramma 5 Zorg & Stimuleren; 
2) Via totale begroting; 
3) Dekken vanuit risicoreserve Sociaal Domein. Deze bestemmingsreserve wordt gevoed door de 

algemene middelen. De stortingen in deze risicoreserve dienen nog definitief 
bekeken/opgesteld te worden binnen de begroting. 

Communicatie 
Na besluitvorming, om de contracten met één jaar te verlengen, worden de zorgaanbieders schriftelijk 
van het collegebesluit op de hoogte gesteld. 

De Pgb en Pgb+ klanten moeten schriftelijk geïnformeerd worden over de gevolgen van de 
veranderingen. Het gaat hierbij om het wegvallen van de bemiddelingsfunctie en de overname van de 
kassiersfunctie door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). 

Vervolgstappen 
Op regionaal en lokaal niveau worden in 2015 scenario's nader uitgewerkt voor de hervorming en 
inrichting van de Wmo-voorziening Hulp bij de huishouding. De nieuw vormgegeven Participatieraad 
zal hierbij betrokken worden. 
Vervolgens zal het college geadviseerd worden welk scenario de voorkeur heeft die passend is bij de 
vastgestelde kaders 'Goed voor elkaar' en 'Roosendaal, de stad van de menselijke maat'. Na positief 
collegebesluit kunnen de betrokkenen geïnformeerd worden over de herinrichting van Hulp bij de 
huishouding én kan de Implementatie In werking treden om deze voorziening per 2016 daadwerkelijk 
anders in te richten. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 
De wethouder voor Wmo ca. 
Hugo Polderma 


