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Sittard-Geleen, 4 november 2014 

Geachte heren Renet en Vroomen, 

In uw brief van 10 oktober jl. stelt u enkele schriftelijke vragen over de Huishoudelijke 
Hulp Toelage. De documenten waar u naar vraagt, hebben wij conform uw verzoek, 
toegezonden voor de commissiebehandeling DIWZ van 16 oktober. U heeft kenbaar 
gemaakt desondanks toch een schriftelijke beantwoording van het college te wensen. 
Deze beantwoording treft u middels dit schrijven aan. 

Is het mogelijk deze brief aan de fractie ter beschikking te stellen per mail of Ibabs? 
Dit is reeds gebeurd middels een memo aan de commissie. Zie bijlage. 

Graag zou ik inzage krijgen in het plan van aanpak dat ongetwijfeld door de gemeente 
Sittard-Geleen reeds is aangereikt bij VWS. Zouden jullie dat plan van 
aanpak/subsidieverzoek aan mij ter beschikking kunnen stellen dan wel ter inzage 
geven ? 
Dit is reeds gebeurd middels een memo aan de commissie, zie bijlage 

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de aan het Ministerie in dit kader 
opgestuurde informatie zodat ook wij deze informatie bij de vergaderingen kunnen 
betrekken. 
Dit is reeds gebeurd middels een memo aan de commissie, zie bijlage 

Hoogachtend, 

Burdeme ester en wethouders van Sittard-Geleen, 

drs. G.J.Ivl. Cox, 
burgemeester 

Poitaitres: Postbus 18, 6130 AA Sittard-Geleen S 14 046 (vanuit buitenla 

ner. 

77 77 77 | www.sittard-geleen.nl 



OUDEREN POLITIEK ACTIEF 

[A 

SITTARD - GELEEN 

Geleen, 10 oktober 2014 

Betreft: schriftelijke vraag inzake WMO 

Geacht College, 

Op 25 september heeft OPA de raadsgriffie geïnformeerd dat : 
Ons is verteld dat de Gemeente 22 juli 2014 een brief van het ministerievan volksgezondheid welzijn 
en sport heeft ontvangen inzake WMO kenmerk 646367-124068-HLZ. 

Helaas treffen we de brief in Ibabs niet aan. 

>ls het mogelijk deze brief aan de fractie ter beschikking te stellen per mail of Ibabs? 

In de brief wordt aangehaald, zo begrijpen wij, dat per 15 oktober een plan van aanpak moet worden 

aangereikt om aanspraak te kunnen maken extra financiële WMO middelen, 

> graag zou ik inzage krijgen in het plan van aanpak dat ongetwijfeld door de gemeente Sittard-
Geleen reeds is aangereikt bij VWS. Zoudenjullie dat plan van aanpak/subsidieverzoek aan mij ter 
beschikkingkunnen stellen danwel ter inzage geven ? 

Nadien heeft OPA verscheidene keren bij de raadsgriffie geïnformeerd naar de stand van zaken. 
Gebleken is dat de betrokken brief niet op de juiste plaats terecht was gekomen met als gevolg dat de 
gemeente niet tijdig aanspraak zou kunnen maken op een bedrag van naar schatting een half miljoen euro. 

Enkele dagen geleden hebben wij ook met een ambtenaar gesproken teneinde te informeren of men op tijd 
een aanvraag had ingediend. OPA kreeg te horen dat de gemeente er samen met de andere gemeenten in 
de Westelijke Mijnstreek toch nog in geslaagd was om de noodzakelijke informatie tijdig aan het Ministerie 
door te sturen. Wij hebben daarbij naar het bereffende plan gevraagd, dit evenwel nog niet ontvangen. 

Vanuit de gemeente Stein ontvingen wij onderstaande informatie 

Mededeling aan de leden van de commissie Sociaal Domein 
Stein, 9 oktober 2014 

Met dank voor de constructieve wijze van vergaderen afgelopen dinsdag 7 oktober kan ik u in 
vervolg op die vergadering met betrekking tot het Rijkssubsidie voor behoud van werkgelegenheid in 
het kader van de huishoudelijke hulp (de zgn. 'tientjesregeling') als volgt nader berichten. 

Zoals afgesproken hebben we op advies van de commissie gisteren en vandaag onderzoek gedaan 

naar mogelijkheden om voor een hogere (bij voorkeur volledige) bijdrage van Rijkswege in 



aanmerking te komen dan het bedrag van € 21.000 , waarvan wij u jongstleden dinsdagavond in 
kennis hebben gesteld. 
Bij dat onderzoek is ons gebleken dat we de aangereikte cijfers aanvankelijk verkeerd 
geïnterpreteerd hebben. 

Door ons tijdig ingediend verzoek maken we kans op een subsidiebedrag van € 119.213. 
Dit bedrag in mindering gebracht op het voor de gemeente Stein gereserveerde bedrag van 
€ 140.499, levert het aan u dinsdag j l . - abusievelijk - gemelde bedrag op. 

Vermeldenswaardig hierbij is nog dat we er samen met de andere gemeenten van de Westelijke 
Mijnstreek voor gekozen hebben om uiterlijk 30 september j l . versneld een aanvraag in te dienen. 
Als gevolg van deze snelle aanvraag komen we in aanmerking voor een lichtere toetsing door de 
Minister. Dit laatste vergroot onze kans op toekenning van het gevraagde subsidie. 
Bovendien blijft ons het opstellen van een gespecificeerd en uitvoerig projectplan bespaard en hoeft 
het Ministerie slechts geïnformeerd te worden over de besteding van het toegekende subsidie. 

Verwacht mag worden dat de Minister uiterlijk binnen 6 weken op de aanvraag zal beschikken. 
Zodra de beschikking in ons bezit is, weten we welk bedrag ons ter beschikking wordt gesteld en 
zullen we u daaromtrent informeren. 

De aanvraag inclusief de berekening per gemeente van de Westelijke Mijnstreek ligt voor u ter 
inzage in de fractiekamer. 

Rest mij excuses aan te bieden voor het ontstane misverstand. 

Hub Janssen 

Wethouder Sociaal Domein 

Gisterenavond is betreffend stuk in een Steinse Raadscommissie aan de orde geweest met als gevolg dat er 
vandaag vanuit een fractie uit de Steinse gemeenteraad een bedankje dat de oplettendheid van OPA de 
gemeente Stein ruim een ton oplevert. 

Graag ontvangen wij op zo kort mogelijke termijn de aan het Ministerie in dit kader opgestuurde informatie 
zodat ook wij deze informatie bij de vergaderingen kunnen betrekken. 

In afwachting van Uw antwoord, 

Hoogachtend 

JJ Renet HFLL Vroomen 
Raadslid Burgerraadslid 
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Gemeente 

Sittard-Geleen 

Aan: Commissie DIWZ 
Van: Wethouder Astrid Verblakt 
Datum: 13-10-2014 
Betreft: Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage 

Geachte leden van de commissie DIWZ, 

Het kabinet stelt in 2015 en 2016 €75 miljoen per jaar extra beschikbaar voor een 
zogenoemde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Deze extra middelen worden aan 
gemeenten uitgekeerd voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp met als 
doel zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid in de huishoudelijke hulp 
te behouden. Op 22 september jl. liet de staatsecretaris Van Rijn per e-mail aan de 
wethouders Wmo weten dat er, aanvullend op bovenstaande regeling, nog een tweede 
incidentele regeling ('versnelling HHT') van toepassing is, met als uiterste indieningsdatum 
30 september 2014. 

Gezamenlijke aanvraag 
De gemeenten Sittard-Geleen, Beek, Schinnen, en Stein werken in de Westelijke Mijnstreek 
samen bij de beleidsontwikkeling en inkoop van hulp bij het huishouden. Tegen deze 
achtergrond was een gezamenlijke aanvraag voor de huishoudelijke hulp toelage een 
logische stap. De brief van het ministerie als ook de aanvraag die namens de Westelijke 
Mijnstreek is ingediend, treft u in de bijlagen aan. 

Met vriendelijke groeten, 

Wethouder Astrid Verblakt 

Bijlage 1: Brief ministerie 22 juli 
Bijlage 2: E-mail ministerie 22 september 
Bijlage 3: Aanvraag HHT gemeenten Westelijke Mijnstreek 
Bijlage 4: Overzicht gemeenten die hebben aangegeven gebruik te willen maken van 
"Toelage Huishoudelijke Hulp" 



Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport 

Het College van Burgemeester en Wethouders 
Oe wethouder Wmo 

m 

Datum 22 juli 2014 
Betreft Invoering Wmo 2015 een feit 

Geachte wethouder, 

/6| - | I- l c ) t ^ 

Dira<tOT»at Geiveraisl 
Largdurtgc Zorg 

JSiS XP Den Hijg 
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Kenmerk 

Co<7«spor«fcnf*! utislutent) 
richfen t tn tiet retouridres 
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etóftan en ^«( kemxek *tn 
toe to-rèf. 

Nadat eerder de Tweede Kamer de Wmo201S al had goedgekeurd, heeft op 8 juli 
jongstleden ook de Eerste Kamer Ingestemd met het wetsvoorstel Wmo 2015. In 
het parlement blijkt breed draagvlak te zijn voor de visie dat gemeenten het beste 
in staat zijn om ondersteuning te bieden die aansluit bij de persoonlijke situatie 
van hun inwoners. De Staten Generaal bieden gemeenten daarbij vee! 
beleidsvrijheid en delen mijn vertrouwen dat gemeenten hun verantwoordelijkheid 
goed op zullen pakken om - in samenwerking met aanbieders en 
zorgverzekeraars - de maatschappelijke ondersteuning zorgvuldig vorm te geven. 

Ik constateer dat gemeenten goede vorderingen maken met de voorbereidingen 
op de transitie. Zo had de helft van de gemeenten ten tijde van de laatste peiling 
van het TransitieVolgSysteem op 27 juni de inkoopdocumenten reeds gepubliceerd 
en is meer dan driekwart van de gemeenten begonnen met de selectie van 
aanbieders. De eerste gemeenten hebben hun inkoop inmiddels afgerond. 

We zijn nu in de fase beland waarin een succesvolle invoering van dc Wmo 2015 
in hoge mate van u afhangt. Ik zal de komende periode echter niet "vanaf de 
iijlijn" toekijken maar mij - samen met de VNG - maximaal Inspannen om u te 
voorzien van de informatie die u nodig heeft om de noodzakelijke voorbereidingen 
te treffen. Waar u gericht ondersteuning nodig heeft, zullen wij die bieden. Waar u 
belemmeringen ervaart, zullen we die proberen weg te nemen. !n deze brief treft 
u actuele Informatie aan die u kunt gebruiken bij uw voorbereidingen. Ik roep u op 
vooral niet terughoudend te zïjn bij het vragen van informatie of ondersteuning, 
wanneer uw voorbereiding onverhoopt vertraging dreigt op te lopen. 

Kaders Wmo 2015 
Met de aanvaarding van Wmo 2015 en de publicatie in het Staatsblad op 18 juli 
staan de kaders voor de "opdracht* van de Wmo vast. Ook de voorhangprocedure 
voor het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 is inmiddels afgerond. Ik verwacht deze 
algemene maatregel van bestuur na advisering door de Raad van State na het 
zomerreces te kunnen publiceren. Een concept van net Uitvoeringsbesluit Wmo 
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2015, v/aarin ondermeer regels zijn opgenomen over het innen van eigen 
bijdragen, is al openbaar1. 
Met de publicatie van de Wmo 2015 treedt ook een aanpassing in de CIZ-
indicatiewïjzer in werking. Vanaf nu tot 1 september geeft het CIZ 
indlcatlebesluiten voor extramurale zorg af met een verkorte geldigheidsduur van 
maximaal acht maanden. Vanaf l september is de maximale geldigheidsduur 
gesteld op zes maanden. Voor indicaties beschermd wonen (ZZP/C- indicaties) 
wordt de maximale geldigheidsduur op v i j f jaar gezet. 

Gegevensoverdrac/it 
Nu publicatie van de Wmo 2015 in het staatsblad een feit is, is het proces van de 
overdracht van cliëntgegevens gestart. Op 23 juli worden in het CAK portaal dè 
bestanden klaargezet met gegevens op individueel cliëntniveau van die AWBZ-
dlënten die per 1 januari 2015 onder het overgangsrecht van de Wmo 2015 
vallen. Oe gemachtigde persoon binnen uw gemeente kan de bestanden dan 
ophalen en Inlezen, in afstemming met de softwareleverancier. Met deze gegevens 
wordt u in staat gesteld de cliënten in uw gemeente gericht te benaderen. De 
bestanden worden volledig geactualiseerd en aangevuld met PGB bedragen in 
september en november van dit jaar en eind februari 2015. Bij de bestanden is 
een toelichting meegeleverd, ter Interpretatie en toepassing van de gegevens. Zo 
Is het onder andere van belang dat u de centrumgemeente voorziet van de 
cliëntgegevens die betrekking hebben op beschermd wonen (ZZP-C indicaties). 

Transitie 
Ik hecht er aan om samen met de VNG de door gemeenten geboekte voortgang 
bij de voorbereiding op de Wmo 2015 goed te kunnen volgen met het 
TransitieVolgSysteem. Waar nodig zal extra toelichting worden gevraagd bij de 
uitkomsten van deze monitor. Met de verzamelde informatie kan gemeenten 
gericht ondersteuning worden geboden, om de voorbereidingen die impuls te 
geven die nodig is om de implementatie tijdig af te ronden. Bij het bieden van 
gerichte ondersteuning speelt het Ondersteuningsteam Decentralisaties (OTD) een 
belangrijke rol. U kunt dit team benaderen met ondersteunlngsvragen uit uw regio 
of gemeente. 
Ik zal de informatie ook gebruiken om het parlement te informeren over de 
voortgang van de implementatie op regioniveau. Goede, actuele informatie over 
de voorbereidingen van gemeenten voorkomt dat er onjuiste beelden over de 
transitie ontstaan. Hiervoor Is het van belang dat ü regelmatig de informatie in het 
TransitieVolgSysteem actualiseert zodat een accuraat beeld bestaat over de 
implementatie. De volgende uitvraag vindt plaats op 30 juli. 

Regionale aanpak 
De landelijke partijen hebben in de 'werkafspraken langdurige zorg' ondermeer 
afgesproken dat verzekeraars en gemeenten op regionaal niveau afspraken maken 
over de inzet van wijkverpleegkundigen in het sociale domein. Daarnaast is 
afgesproken dat op regionaal niveau informatie wordt uitgewisseld tussen 
zorgverzekeraars, zorgkantoren, gemeenten, zorgaanbieders, woningcorporaties, 
diëntenorganisaties en beroepsorganisaties. Regionale afstemming stelt partijen 
in staat om de veranderingen in het kader van de hervorming te volgen, elkaar te 

Directoraat Generaar 
Langdurige Zorg 
Directie Haalschspp?njk« 
Onaersicmlrq 

» Kamers tuk 33 8 4 1 nr. 165. 
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informéren, elkaar aan te spreken, om bi] te sturen en om te agenderen voor de 
(nabije) toekomst. In de werkafspraken is een aantal thema's genoemd waarvoor 
regionale afstemming aan de orde is: continuïteit van ondersteuning en zorg, 
herstructurering van vastgoed, gevolgen voor de arbeidsmarkt, het voorkomen 
van administratieve lasten en zorgvernieuwing. 
Voor vrijwel elke Wmo-règio of subregio is een secretaris benoemd die regie voert 
over de regionale processen. Voor een overzicht van de Wmo-regio's, de 
secretarissen van de verschillende regio's en mogelijkheden voor ondersteuning 
verwijs, ik u naar www.invoerinaVVnno.nl of vvww.vno.nl 

Arbeidsmarkt 
De hervorming van de langdurige zorg vraagt véél van partijen in de zorg en 
ondersteuning. Om onnodige fricties op de iarbeidsmarkt té voorkomen is het van 
belang dat gemeenten en aanbieders snel tot afspraken komen over de 
maatschappelijke ondersteuning in 2015. Daar waar ontslag van werknemers 
onvermijdelijk Is, moeten mensen zo snel mogelijk van wérk naar werk worden 
geholpen, bij voorkeur ln de zorg en ondersteuning. De minister van SZW en ik 
hebben op 7 juli éen brief aan de Tweede Kamer gestuurd over de stand van 
zaken op de arbeidsmarkt en daarin drie maatregelen aangekondigd: 1) de 
Taskforce Transitie Langdurige zorg, 2) de aanvullende dienstverlening door UWV 
en 3) de huishoudelijke hulp toeslag. 

Het kabinet stelt een Taskforce Transitie Langdurige zorg in. De focus van deze 
Taskforce ligt óp het bij elkaar brengen van partijen en het op gang trekken van 
processen. Gemeenten én aanbieders kunnen daar terécht als het Inkoopproces te 
traag gaat of dreigt vast te lopen. De Taskforce beoogt bij te dragen aan een 
redelijke opstelling van alle betrokken partijen met ais doel een verantwoorde 
transitie óp de arbeidsmarkt. Aarzelt ü niet uw vragen bij deze Taskforce neer te 
leggen. 

Mocht blijken dat meer mensen ondersteuning nodig hebben dan vanuit de 
sectorplannen kan worden geboden, dan kan het UWV worden gevraagd om 
aanvullende dienstverlening te bieden aan mensen aan wié ontslag is aangezegd. 
De aanvullende ondersteuning door UWV aan werknemers betreft het aanbieden 
van intensieve dienstverlening in plaats van de reguliere basisdienstverlening. 
Daarnaast kan UWV haar netwerk en expertise op het gebied van 
werkgeversdienstvertening complementair aan de uitvoering van de sectorplannen 
aanbieden. 

De huishoudeIHke hulo toelage 
Het kabinet stelt in zowel 2015 als in 2016 €75 miljoen per jaar extra beschikbaar 
voor de huishoudelijke hulp toelage. Met deze middelen kunnen, op basis van een 
eerste tentatieve berekening, ongeveer 10 duizend mensen extra in de 
huishoudelijk hulp in loondienst blijven werken. Ik ga er van uit dat u zich bewust 
bent van de arbeldsmarirteffecten die gepaard gaan met beslissingen omtrent de 
Inkoop van ondersteuning en dring er op aan dat deze middelen worden betrokken 
bij uw beslissingen daaromtrent. Voor de arbeidsmarkt is het van groot belang 
dat, ongeacht de lokale uitwerking van de huishoudelijke hulp toelage, het 
reguliere inkooptraject voor de huishoudelijke hulp zo snel mogelijk wordt 
afgerond. De huishoudelijke hulp toelage leidt ertoe dat gemeenten sneller tot 
afspraken kunnen komen. Ik raad u aan de toelage te betrekken In het overleg 
tussen aanbieders en gemeenten, zodat de precieze vormgeving van de toelage 

Directoraat Generaal 
Langdurige Zorg 
Directie Matschappelijke 
Ondersteuning 
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o n ï e r Z n T n n 1 1 ° ™ * e n k a n r e k e n e n °» v ° , d ° e n c l e draagvlak 
onder parten. Over de mzet van deze middelen heb ik met partijen op 
hoofdhjnen afspraken gemaakt. Deze luiden als volgt, 

^ m e S f T d o o r Spanten en aanbieders, binnen 
gezamenlijke uitgangspunten 

^ S e ' r ï ï r ^ 6 > U i m t e ^ 0 P l 0 k a a l 0 f r e 9 i 0 n a a l n i v e a u '«««'"«ng te geven 
"erover zo snJi m r ^ h u i s h 6 u d e ' * j ^ hulp toelage. Zij gaan 
o e ^ n t e n m l T s ^ a a n b i e d ^ - Wtertijk 15 oktober dienen 
S een T n S S T ? " . ^ d e a a ' 1 v u , l e n d e gébruik te willen 
u T S s p u n S " m , n ' S t e r , e V W S d a t V 0 , d 0 e t a a n d e v o , 9 e n d e 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

wLrS 1 1 m , d - e , e n d r a a 9 t b l J a a n h e t ,an9er "^oud van vol-
w^rtÏL

9 gelegenheid bij aanbieders die voor 2015 door gemeente 
worden gecontracteerd (hierna: betrokken aanbieders). 

o e l é v e S e 3 ! ^ ^ ^ 3 e , e n , e i d t t 0 t d o o r b e t r o k k e f , aanbieders 
hulo ondeMppi h w S h 0 ^ k e h u , P (of ondersteuning waar huishoudelijke 
ïï^ t " l " ' S ) - H e f c 9 a a t h i e r "« " "«eH jk om ondersteuning in 
natura, aanvullend op de reguliere contracten 

^ S r J 1 7 m ' d d e , e n , e i d t t 0 t e e n ^«'«Pliereffect. Per uur extra 
Jan . ï ï P 0 f o n d e r s t e ü n ' " 9 «aar huishoudelijke hulp onderdeel 
C12 Ï ó o l i r ^ ^ T V a S t ' U n i f 0 r r n b e d r a 9 b i J t u s s e n d e en 
L a S „ ? o m ! " J k h e t V e r S C h i l t u s s e n d c d 0 0 r d e gemeente be-
h l S S X Ï Ï Z ^ t T f * . " ™ * d e h u , s h o u d e ' i j t e hulp toelage/wordt oetaaid door de diént of een andere derde 

lea m ï X Ï ^ T ! ^ ' 6 " 9 e b e U r t 0 p 0 8 5 1 8 v a n e e n P | a n d a t i n o v er -
v o i Z L , , a a n b t e d e r * toï ^tand is gekomen en kan rekenen op 
v^ctoende draagvlak onder deze betrokken aanbiedèrc in de gemeente of 

^ l i f k T h ^ ^ a a n b ! f d ^ b e S P r e k e n h 0 e 2 é 0 6 t o e9 a n9 t o t d e h u i s h o u -aeiijke hulp toelage willen organiseren. 

1 2 f S ï ï f S i ï ? , f ^ " 1 6 , < 0 m e n t 0 t e e n i n v u , , i n 9 v a n d e huishoudelijke 
hulp toelage die aansluit bij centrale doelstellingen (te weten het langer kunnen 

ï ï ï ^ r ^ 0 ^ r 0 , W a a r d , 9 e - ^ e l l g e n h e l d door he? Stimu"e en 
S b e l d s m a r k t 9 f r e , a t e e r d e dienstverlening) én de lokale uitdagingen op 
aan * Z n « u G e m e e n t e n verschillen In de wijze waarop zij invulling geven 
aan hun opdracht en taakstelling, of in de mate waarin daarop reeds geantidpeerd 

Monitoring 

S d V Ï Ï ^ 6 " " T T P e r , 0 d e t e n m i n S t e e , k k w a r t a a l verleg voeren 
De e ^ i v L ^ e n S ? a n d e a f S p r a k e n w a a r n o d l 9 t e concretiseren, 
v e r r e k t o^ r r " Ï T " ' m * t k W , i e n W O r d e n beoordeeld. Het aantal 
b S u d V n n 9 n H W O r d t d a a r 0 m d 0 0 r S ™ * " * ™ geregistreerd en landelijk 

Directoraat Generaal 
Langdurige Zorg 
Directie Madtschaapelijke 
Ondersteuning 
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Financiën 
Het kabinet stelt hiervoor - zoals geschreven - in 2015 en 2016 jaarlijks 
aanvullend €75 min. ter beschikking aan gemeenten vla een decentralisatie
uitkering in het gemeentefonds. Dit geld wordt verdeeld over gemeenten conform 
de systematiek van het huidige objectieve verdeelmodel van de integratie-
uitkering Wmo/huishoudelijke verzorging. In bijlage 1 bij deze brief vindt u het 
bedrag dat per gemeente in beginsel beschikbaar is. Zo is er voor iedere 
gemeente en daarin werkzame aanbieders snel duidelijkheid over de potentieel 
beschikbare middelen voor de huishoudelijke hulp toelage. Over de exacte wijze 
waarop deze middelen aan gemeenten beschikbaar worden gesteld, worden 
nadere afspraken gemaakt met betrokken partijen. 

Deelnemende gemeenten dienen uiterlijk 15 oktober een plan in. Als het plan 
voldoet aan bovengenoemde uitgangspunten, wordt In ieder geval het In bijlage 1 
weergegeven bedrag voor 2015 vrijgegevein aan de gemeenten. Als gemeenten 
besluiten geen plan in te diénen of niet aan de uitgangspunten voldoen, 
ontvangen ze hun aandeel in de €75 min. niet. Het bedrag dat was gereserveérd 
voor niet-deelnemende gemeenten wordt herverdeeld onder gemeenten die wel 
deelnemen en komt bovenop het bedrag in bijlage 1. Gemeenten kunnen 
maximaal aanspraak maken op 2x het voorziene bedrag In bijlage 1. 

De middelen worden in beginsel voor 2 jaar beschikbaar gesteld. Als gedurende 
het eerste jaar blijkt dat plannen niet of in onvoldoende mate worden 
gerealiseerd, zal dat consequenties hebben voor het budget 2016. 

Langer zelfstandig wonen en herstructurering Zorgvastgoed 
Op 4 juni is de brief Transitieagenda Langer zelfstandig wonen3 van de minister 
voor Wonen en Rijksdienst en mij naar de Tweede Kamer gestuurd. De verschillen 
op regionaal en lokaal niveau zijn groot ten aanzien van de behoefte en het aan
bod van woningen en voorzieningen voor mensen met beperkingen en eventuele 
knelpunten en oplossingen om dit verechil te overbruggen. Afgesproken is dat 
regionaal informatie wordt gedeeld over de vastgoedsituatie en over de voorziene 
behoefte aan zorg en ondersteuning en voorzieningen in de wijk als gevolg van 
het langer zelfstandig wonen. Dit betreft onder meer Informatie over benodigde 
woningaanpassingen, hoe vertiuisbeweglngen of onnodig kapitaalverlies als gevolg 
van overhaaste sluitingen van locaties van verzorgingshuizen kunnen worden 
voorkomen, en het töt stand brengen van vernieuwing. Gemeenten en woningcor
poraties kunnen daarnaast ook afspraken maken ten aanzien van het toewijzën 
van woningen aan mensen met somatische beperkingen, verstandelijk gehandi
capten en een psychiatrische beperking. Ook kan ter sprake komen of regelgeving 
op gemeentelijk niveau tot belemmeringen leidt (zoals het bestemmingsplan). 
Daar waar gesprekken in de regio niet op gang komen of moeizaam verlopen kan 
het aanjaagteam o.l.v. dhr. Mamix Norder een rol sjielen om het overleg verder te 
brengen. Middels dit aanjaagteam wordt geprobeerd praktische oplossingen te 
bewerkstelligen, maar ook om generieke knelpunten boven tafel te krijgen. Het 
aanjaagteam Is met haar activiteiten gestart en zal na de zomer met een Imple
mentatieplan komen. Indien u problemen ervaart bij het tot stand komen van 
gesprekken met zorgaanbieders, woningcorporaties en zorgkantoren kunt u zich 
melden bij het aanjaagteam (mf.meyers@minvws.nl). 

Olrcctaraat Generaal 
ÜKvgduHge Zorg 
Directie Maatschopp^jice 
Ondersteuning 

3 TK 2013-2014, 32647, 121 
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C o m m u n i c a t i e Directoraat Generaal 

Ik zal cliënten In algemene zin informeren over de hervorming langdurige zorg. Dit Langdurige zorg 
. 1 . , . , . Dirtcüe Mtfüittfcdppeliik» 

via benditgevmg in kranten en folders en op websites, radio, televisie en ondersieuning 
bijeenkomsten. De landelijke campagne start in september. Ik stuur geèn brieven 
aan individuele cliënten. 

Op basis van de individuele cliëntgegevens die u ontvangt, kunt u uw inwoners 
informeren over de gevolgen die de Wmo 2015 en de veranderingen In het sociaal 
domein hebben in individuele situaties. Ook zorgkantoren, het CAK, het CIZ en de 
SVB zullen individuele cliënten informeren over veranderingen vanaf 2015. 
Om u een overzicht te bieden van de een communicatie die vanuit de 
Rijksoverheid en uitvoeringsorganisatie zal plaats vinden, is hét Overzicht 
Communicatie Oecentralisaties opgesteld. Dit overzicht geeft de verschillende 
communicatiebronnen, -momenten en -middelen weer en is te vinden op 
wwW.tp.voeringwnio.nl of www.vno.rl. De informatiékaart wordt maandelijks 
géüpdatë. 

Uitnodiging volgende wethoudersbijeenkomsten en praktijkdagen 
De afgelopen maanden ben ik samen met mevrouw 3. Kriens met velen van u in 
gesprek geweest over punten van zorg rondom de transitie. Ik hecht er veel 
waarde om van u te horen welke kansen en risico's in uw gemeente spelen 
rondom de transitie. Graag geef ik deze gesprekken dan ook een vervolg. Ik nodig 
u samen met mevrouw. J. Kriens van harte uit om het gesprek voor te zetten op 
èèn van onderstaande data: 

• 1 september van 10.00-12.00u Locatie: Amsterdam 
• 8 oktober van 18.00-20.00u Locatie: omgeving Utrecht 

• 13 oktober van 10.00-12.00u Locatie: Eindhoven 

U kunt zich aanmelden voor een gesprek via helDdesk@invoerinowmo.nl o.v.v. van 
uw naam, uw gemeente en datum van het gesprek. 

Ook op ambtelijk niveau blijven goede contacten van belang. Het TransitieBureau 
Wmo organiseert Praktijkdagen waar medewerkers van VWS en de VNG met uw 
medewerkers in gesprek gaan. In augustus zullen deze praktijkdagen worden 
voortgezet, öp www.invoerinQwmo.nl treft u verdere informatie. 

Hoogachtend, 

de staatssecretaris van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 

drs. MJ. van Rijn 
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Procedure versnelling HHT 

1. Het plan is ondertekend door ten minste één gemeente en één aanbieder die voor 2015 
door een gemeente wordt of is gecontracteerd voor de levering van ondersteuning op 
grond van de Wmo 2015. 

2. Het plan geeft weer hoe de extra middelen worden ingezet om het aantal volwaardige 
banen (parttime of fulltime werknemers in loondienst bij een aanbieder) te vergroten ten 
opzichte van de situatie die in de gemeente zou ontstaan zonder de extra middelen. 
Daarbij wordt expliciet aangegeven hoeveel banen van hoeveel uur per week het betreft. 

3. In het plan is voorzien in de combinatie bijdrage burger - bijdrage gemeentelijke overheid. 
4. Het plan biedt de mogelijkheid om gebruik te maken van de voor de Wmo 2015 geldende 

BTW-vrijstelling. 
5. Het plan wordt uiterlijk 30 september 2014 verzonden naar secretariaatDMQgiminvws.nl 



Gemeente Stein beek 

Gemeente 

Sittard-Geleen 

Volwaardige werkgelegenheid in de thuiszorg 

Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage van de gemeenten Beek, Schinnen, 
Sittard-Geleen en Stein. 

Inleiding en achtergrond 
Het kabinet heeft op 7 juli jl. in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd om in zowel 2015 als 
in 2016 €75 miljoen per jaar extra beschikbaar te stellen voor een huishoudelijke hulp toelage (HHT). 
Op 22 juli jl. heeft de staatssecretaris wethouders en aanbieders nader geïnformeerd over de 
afspraken die hij in hoofdlijnen heeft gemaakt met betrokken partijen. De in augustus jl. 
gepubliceerde Informatiékaart Huishoudelijke hulp Toelage geeft nadere informatie over het proces 
en de doelstelling van de HHT. 

De extra middelen ad € 75 miljoen per jaar worden aan gemeenten beschikbaar gesteld voor het 
stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, teneinde zoveel mogelijk volwaardige 
werkgelegenheid te behouden. 

Op 22 september jl. berichtte de staatsecretaris per email aan de wethouders Wmo dat er, 
aanvullend op bovenstaande regeling, nu ook een tweede incidentele regeling ('versnelling HHT') van 
toepassing is met als uiterste indieningsdatum 30 september 2014. In deze versnelde HHT-regeling 
hebben de gemeenten de ruimte om af te wijken van het per gemeente gereserveerde budget. 

Gezamenlijke aanvraag 
In de regio Westelijke Mijnstreek werken de gemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein al 
vanaf 2007 samen bij de beleidsontwikkeling en de inkoop van hulp bij het huishouden. Tegen deze 
achtergrond is een gezamenlijke aanvraag voor de huishoudelijke hulp toelage een logische stap -
beleid, tarieven, procedures en regelingen zijn op hoofdlijnen immers voor alle vier de gemeenten 
gelijk en de daaruit voortvloeiende problemen en risico's dus ook. De samenwerkende gemeenten 
van de Westelijke Mijnstreek kiezen er voor om gebruik te maken van de versnelde procedure. 

De gemeente Sittard-Geleen treedt op als penvoerder van de aanvraag. De contactpersoon is 
mevrouw Daphne Kagelmaker (046-4777726 of 06-29013918 of Oaphne.Kagelmaker@sittard-
geleen.nl). 



Hulp bij het Huishouden in de Westelijke Mijnstreek de komende jaren 
Door de korting van 40% op het rijksbudget HH ontstaan bij ongewijzigd beleid bij alle gemeenten 
forse tekorten in 2015. Deze tekorten lopen in 2016 nog verder op. Slechts met ingrijpende 
(systeem)ingrepen lijkt de hierdoor ontstane besparingsopgave te realiseren. 

Daar waar andere gemeenten al tot dergelijke majeure maatregelen hebben besloten, hebben de 
gemeenten in de Westelijke Mijn streek gekozen voor continuering van het huidige beleid in ieder 
geval in 2015. Voor de benodigde financiële ruimte om de voorgenomen continuering van beleid en 
uitvoering te bekostigen wordt nu een beroep gedaan op de Huishoudelijke Hulp Toelage. 

Doelstellingen HHT: behoud van werkgelegenheid - het multipliereffect 
De gemeenten treffen in 2015 geen maatregelen om de omvang van de Hulp bij het Huishouden 
terug te dringen. Hiermee wordt continuïteit aan bestaande cliënten, duidelijkheid voor aanbieders 
en behoud van werkgelegenheid voor medewerkers van deze zorgaanbieders gecreëerd. 

Voor de berekening van de omvang van de op deze wijze extra behouden werkgelegenheid hanteren 
wij de volgende uitgangspunten: 

• Wmo integratie-uitkering septembercirculaire 2014 
• aandeel HH in Wmo-integratie-uitkering = 80% 
• Uitgaven: totale bedrag voor HH in gemeentebegroting 2015 
• Aandeel PGB = financieel aandeel (dus niet aantal cliënten of aantal uren) 
• Gemiddeld uurtarief: € 23,00 
• Aantal beschikbare cliëntgebonden netto uren per fte: 1300 

Op basis van het volgende rekenmodel wordt vervolgens de omvang van de extra werkgelegenheid 
gecalculeerd: 
A. Bepaal financieel kader HH 2015 = integratie-uitkering 2015 x 0,8 
B. Bepaal uitgaven HH 2015 
C. Bereken verschil B-A 
D. Bepaal het financiële aandeel PGB in uitgaven 
E. Verminder het verschil met het aandeel PGB C-D 
F. Bereken hoeveel uren kunnen worden ingezet met dit verschil E : 23 
G. Bepaal hoeveel fte noodzakelijk zijn voor deze inzet F : 1300 (=extra werkgelegenheid) 

De aldus berekende omvang van de behouden werkgelegenheid per gemeente is volgt: 

Sittard-
Beek Schinnen Geleen Stein Totaal 

tekort HH 2015 (*) €500.121 € 190.297 € 2.585.223 € 219.363 € 3.495.004 
behoud aantal uren (**) 21.744 8.274 112.401 9.537 151.956 
behoud aantal fte (***) 16,7 6,4 86,5 7,3 116,9 

(*) excl. PGB 

(**) gemiddeld tarief €23,00 
(***) 1300 netto uren/fte 

De uitgebreide berekeningen zijn in bijlage toegevoegd. 



Verschuiving naar volwaardige werkgelegenheid -aanvullend werkgelegenheidseffect 
Op basis van het gemeentelijk beleid kon een zorgvrager met een indicatie voor hulp bij het 
huishouden in de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek tot voor kort kiezen voor drie vormen: zorg 
in natura, een persoonsgebonden budget en een persoonsgebonden budget met 'service en 
bemiddeling' (alfadienstverlening). Onder invloed van de invoering van het trekkingsrecht PGB 
hebben gemeenten de instroom in de pgb alfadienstverlening gestopt. Dit leidt tot een verhoogde 
instroom in zorg in natura en creëert (geleidelijk) extra werkgelegenheid voor medewerkers met een 
volwaardige arbeidsrechtelijke positie. 

Financieel - de gevraagde toelage 
Zoals hiervoor gemeld doen de gemeenten in de Westelijke Mijnstreek een beroep op de HHT ter 
gedeeltelijke dekking van het tekort dat ontstaat door te kiezen voor continuïteit in de uitvoering van 
de Hulp bij het Huishouden tegen de achtergrond van de bezuinigingen van 40%. 
Gevraagd wordt om een bijdrage in de kosten per extra uur HH uit de HHT ad € 12,50. 
DE gemeente betaald zelf het verschil tussen de inkoopprijs ad € 23,00 en de waarde van de 
huishoudelijke hulp toelage uit de eigen middelen anders dan die voor maatwerkvoorzieningen 
beschikbaar zijn. 

Per gemeente leidt dit tot de volgende aanvragen: 

Beek Schinnen 
Sittard-
Geleen Stein Totaal 

extra uren 21.744 8.274 112.401 9.537 151.956 
bijdrage HHT/uur € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 
aanvraag bijdrage € 271.800 € 103.425 € 1.405.013 € 119.213 € 1.899.450 

aandeel gemeente € 228.321 € 86.872 € 1.180.211 € 100.151 € 1.595.554 

2016 
Alhoewel op dit moment nog niet duidelijk is welke beleidsontwikkeling de gemeenten in de 
Westelijke Mijnstreek zullen inzetten voor het jaar 2016, willen wij toch nu al ook voor 2016 de 
toelage HH aanvragen. Wij gaan er daarbij van uit dat het behouden van werkgelegenheid ook in 
2016 prioriteit krijgt en de jaren 2015 en 2016 beide gebruikt zullen worden om de noodzakelijke 
systeemingrepen voor 2017 voor te bereiden. 

Deze verwachting in combinatie met het eerder genoemde kostenverhogende 
werkgelegenheidseffect van de verschuiving van alfadienstverlening naar volwaardige 
werkgelegenheid doet ons besluiten om nu al de aanvraag voor 2016 te doen in een zelfde omvang 
als de aanvraag 2015. Desgewenst zijn wij vanzelfsprekend bereid om voor 1 september 2015 een 
gedetailleerde en actuele onderbouwing van onze aanvraag voor 2016 in te dienen. 



Ondertekend door de volgende gemeenten en aanbieder Huishoudelijke Hulp te Sittard op 
30 september 2014: A 

Gemeente Sittard-Geleen Gemeente Beek 

Mevrouw A.C.H. Verblakt-Schmeits 
Wethouder gemeente Sittard-Geleen 

De heer T. van Es 
Wethouder gemeente Beek 

Gemeente Stein 

ff I - (f) r 

Mevrouw M. Leurs-Mordang 
Burgemeester gemeente Stein 

Gemeente Schinnen 

De heer J.M.A.R. van der Broek 
Wethouder gemeente Schinnen 

Orbis Huishoudelijke Hulp; 

Mevrouw D, Schaapkens 
Directeur Orbis Huishoudelijke Hulp 

Gemeente Sfein beek 

Sittard-Geleen \JDrbis Huishoudelijke Hulp 



BIJLAGE 

Berekeningen per gemeente 

Uitgangspunten: 

Wmo integratie-uitkering septembercirculaire 2014 
aandeel HH in Wmo-integratie-uitkering = 80% 
Uitgaven: totale bedrag voor HH in gemeentebegroting 2015 
Aandeel PGB = financieel aandeel (dus niet aantal cliënten of aantal uren) 
Gemiddeld uurtarief: € 23 

Aantal beschikbare cliëntgebonden netto uren per fte: 1300 

Rekenmodel: 

A. Bepaal financieel kader = integratie-uitkering 2015 x 0,8 
B. Bepaal uitgaven HH 2015 
C. Bereken verschil B-A 
D. Bepaal het financiële aandeel PGB in uitgaven 
E. Verminder het verschil met het aandeel PGB C-D 
F. Bereken hoeveel uren kunnen worden ingezet met dit verschil E : 23,50 
G. Bepaal hoeveel fte noodzakelijk zijn voor deze inzet F: 1300 (=extra werkgelegenheid) 
H. Aanvraag toelage: F x 12,50 
I. Bepaal aandeel gemeente: C - H 

Uitwerking Sittard-Geleen: 
A €9.648.720x0,8 = €7.718.976 
B € 10.725.050 
C -€3.006.074 
D. 14% 
E. -€2.585.223 
F. € 2.585.223 : € 23 = 112.401 uren 
G. 112.401 u; 1300 u = 86,5 fte 
H. 112.401 ux€ 12,50 p.u = € 1.405.013 
I. € 3.006.074 - € 1.405.012 = € 1.601.061 

Kortom: aanvraag HHT ad € 1.405.012 voor 86,5 fte extra werkgelegenheid 



Amsterdam 

A2 gemeenten 

Aa en Hunze 

Alkmaar 

Apeldoorn 

Appingedam 

Arnhem 

Assen 

Bar 

Barneveld 

Bedum 

Bellingwedde 

Best 

Blaricum 

Borger-Odoorn 

Borsele 

Boxtel 

Breda 

Brielle 
Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne 

Brum men 

Brunssum 

Bunnik 

Bussum 

Coevorden 

Dalfsen 

De Marne 

De Wolden 

Delft 

Delfzijl 

Deventer 
Diemen, Aalsmeer,Amstelveen,Ouder-Amstel,Uithoom, De Ronden-
venen 

Drechtsteden 

Drimmelen 

Dronten 

Ede 

Eemnes 

Eemsmond 

Eindhoven 

Emmen 

Epe 

Friesche Gemeenten 

Goes 

Gooi&Vechtstreek 

Groningen 



Haaren 

Haarlemmermeer 

Hardenberg 

Haren 

Hattem 

Heerlen 

Hilversum 

Hoogeveen 

Hoogezand-Sappemeer 

Houten 

Huizen 

IJsselstein 

Kampen 

Kapelle 

Katwijk 

Kerkrade 

Landgraaf 

Lansingerland 

Laren 

Leiden 

Lelystad 

Leusden 

Lopik 

Loppersum 

Maassluis 

Menterwolde 

Meppel 

Middelburg 

Midden-Delfland 

Montfoort U 

Muiden 

Maarden 

Nieuwegein 

Nijkerk 

Nijmegen 

Noord Limburg 

Noord-Beveland 

Oldambt 

Olst-Wijhe 

Ommen 

Onderbanken 

Pekela 

Raalte 

Regio Maastricht 

Regio Noord Veluwe en Zeewolde 

Reimerswaal 



Rijswijk 
Rotterdam 
Schiedam 
Schijndel 
Schouwen-Duiveland 
's-Gravenhage 
's-Hertogenbosch 
Simpelveld 
Slochteren 
Smallingerland 
Spijkenisse en Bernisse 
Stadskanaal 
Sun 
Ten Boer 
Terneuzen 
Texel 
Tholen 
Tilburg 
Twentse regio 
Tynaarlo 
Utrecht 
Veendam 
Veenendaal 
Veere 
Veldhoven 
Vianen 
Vlaardingen 
Vlissingen 
Voerendaal 
Voorst 

Wassenaar, Voorschoten, Leidschendam-oorburg 
Weesp 
Westelijke mijnstreek 
Westerkwartier 
Westerveld 
Westland 
Wijdemeren 
Winsum 
Zaanstreek-Waterland 
Zoetermeer 
Zwolle 


