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Onderwerp 
Vernieuwd beleid Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 2017 
 
Gevraagd besluit 
Het vernieuwd beleid Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning vaststellen 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Met het opzetten van een Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning (AVS) voor de hele 
doelgroep Wmo wordt een basisvoorziening gecreëerd, waarvan mensen met een beperking gemakkelijk 
gebruik kunnen maken. Het is laagdrempelig, administratief eenvoudig en er kan zonder uitgebreid 
onderzoek gebruik van gemaakt worden. De algemene voorziening staat zo in de lijn, die past in ons 
beleidskader ‘samen lossen we het op’ en binnen de visie van het transformatieplan. Eigen kracht eerst, 
dan het sociaal netwerk, de algemene voorziening en als dat niet de gewenste oplossing biedt, is een 
melding voldoende om verdergaand onderzoek in te stellen en zo maatwerk te leveren. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De aanleiding tot het vernieuwen van het beleid AVS is ingegeven door de uitspraken van de Centrale 
Raad van Beroep (CRvB) in mei 2016 en het besluit de Huishoudelijke Hulp toelage (HHt) structureel te 
maken en toe te voegen aan de Integratie Uitkering Sociaal Domein.  
Daarbij verlopen de huidige contracten met zorgaanbieders op 31 december 2016 en kunnen niet meer 
verlengd worden. Vanwege de eis om in de verordening de grondslag voor de kostprijs (op uur-basis) 
opgenomen moet zijn, is besloten de aanbesteding voor de AVS separaat te organiseren van het 
aanbestedingstraject inkoop Jeugd-Wmo 2017, waarbij resultaatgericht ingekocht wordt. 
De gemeenten Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo trekken hierin gezamenlijk op. Noordenveld en Midden 
Drenthe hebben een separaat traject. 
 
Met het vernieuwd beleid voldoen we aan de eisen die de uitspraak van de CRvB aan de algemene 
voorziening heeft gesteld. Met gebruik van de structurele HHt is het mogelijk de AVS aan de hele Wmo 
doelgroep aan te bieden, de HHt uit te breiden tot een maximum van 10 uur in 4 weken en de 
Tegemoetkoming Schoonmaakondersteuning ook beschikbaar te stellen voor Wmo-cliënten met een 
inkomen boven de 120% van het sociaal minimum, maar die extra uren AVS of door een stapeling van 
zorgkosten een inkomensval tot onder de 120% norm uitkomen. Door de gelegenheid een proefperiode 
te hanteren, wordt het mogelijk om in samenspraak tussen cliënt, gemeente en aanbieder objectief vast 
te stellen of de AVS voldoende oplossing biedt. 



 

 
Wat ging er aan vooraf 
In de aanloop naar de transitie van de Wmo 2015 werd van rijkswege een aanzienlijke bezuiniging op 
het budget huishoudelijke hulp aangekondigd. Met de kadernota ‘Samen lossen we het op’, waarin de 
beleidskaders voor de Wmo 2015 zijn vastgelegd, stemde de gemeenteraad in met de contouren voor 
de Hulp bij het huishouden 2015. De gemeenteraad stelde tevens vast dat het beschikbare budget 
daarbij taakstellend was. 
De huishoudelijke hulp werd vanaf 1-5-2015 op twee manier aangeboden. Als Maatwerkvoorziening aan 
cliënten, die zelf de regie over het huishouden niet (meer) kunnen voeren. En als Algemene 
Voorziening aan cliënten, die al over een indicatie HH beschikten, maar wel in staat waren de regie 
over het huishouden te voeren, maar niet zelf (een deel van) de werkzaamheden konden verrichten. 
Omdat de Huishoudelijk Hulp toelage in eerste instantie voor twee jaar beoogd was, is in 2015 gekozen 
om de algemene voorziening voor een beperkte doelgroep beschikbaar te stellen. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Cliënten worden geïnformeerd over de verlenging van de HHT, de Tegemoetkoming Schoonmaak-
ondersteuning en de kostprijzen van de zorgaanbieders geïnformeerd.  
De Wmo-adviesraad is om advies gevraagd. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De ‘vernieuwde’ AVS wordt onmiddellijk na het besluit van uw Raad tot uitvoering gebracht. De huidige 
AVS-cliënten worden per brief geïnformeerd dat de HHt ook na 1 januari 2017 gehandhaafd blijft.  
De verordening Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 2017 wordt op route gebracht, zo 
gauw in het traject inkoop de gunning rond is en de kostprijzen van de aanbieders bekend zijn. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
De uitgaven voor de AVS, HHT en de Tegemoetkoming schoonmaakondersteuning worden gedekt vanuit 
de Wmo-middelen verstrekt via de Integratie Uitkering Sociaal Domein. De verwachte kosten van de 
uitbreiding van de regeling passen ruimschoots binnen de beschikbare middelen. Onzekere factor is in 
hoeverre de uitbreiding van de mogelijkheden ook daadwerkelijk leidt tot meer aanvragen en daarmee 
uitgaven. Voor wat betreft HHt: inwoners betalen nog steeds het grootste gedeelte van de 
schoonmaakondersteuning zelf. Voor het onderdeel tegemoetkoming: de drempel om alle bescheiden op 
tafel te leggen is aanwezig; alleen als de noodzaak hoog is, zal men hiertoe besluiten. Ook al zou er 
maximaal gebruik gemaakt worden van de regeling, dan is er voldoende financiële ruimte.  
In ogenschouw dient genomen te worden dat het college op 11 oktober 2016 heeft besloten om het tekort 
op de uitvoeringskosten WPDA ad  € 146.000, incidenteel te dekken uit de WTCG middelen 2017. Dit 
betekent derhalve dat er minder ruimte (incidenteel) is in 2017. Eventuele meerkosten zullen gedekt 
moeten worden binnen het Sociaal Domein. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

Raadsbesluit nr. 16 
 
Betreft: 
 
Vernieuwd beleid Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 2017 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen hebbende het collegevoorstel d.d. 13 december 2016 
 
overwegende dat de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep en de toevoeging van de gelden voor 
de Huishoudelijke Hulp toelage aan Integratie Uitkering Sociaal Domein 
 
gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 
 

B E S L U I T: 
 

Het vernieuwd beleid Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 2017 vast te stellen. 
 
 

Het vernieuwd beleid Algemene Voorziening Schoonmaakondersteuning 2017 behelst: 
 
1. Doelgroep: uitbreiding van de doelgroep tot alle Wmo-clienten, die ondersteuning behoeven in 

de zorg voor een schoon en leefbaar huis en daar op eigen kracht of met behulp van het 
eigen netwerk niet in kunnen voorzien 

2. Norm schoon en leefbaar huis:  
• verhogen van de norm naar 2,5 uur per week 
• aanbieden van een proefperiode 

3. Huishoudelijke Hulp toelage (HHt): tarief op € 7.50 handhaven tot maximaal 10 uur per 4 
weken. 

4. Uitbreiding Tegemoetkoming Schoonmaakondersteuning:  
Wmo-clienten met een inkomen boven de 120% van het sociaal minimum, maar die door extra 
uren AVS of door een stapeling van zorgkosten een inkomensval tot onder de 120% norm 
uitkomen, in aanmerking laten komen voor de Tegemoetkoming Schoonmaakondersteuning 

 
 
 Vries, 17 januari 2017 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 
 
 
 
 

Voorzitter 
 
 
 

J.L. de Jong,             griffier 
 
 
 

 


