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Kenmerk:  

Onderwerp: Vragen PvdA naar aanleiding van ingekomen stuk VNG betreffende 
Uitvoeringsregeling Wmo, hulp uit het sociaal netwerk 

 
Korte toelichting op de ministeriële regeling 
Per 2018 geldt het recht op wettelijk minimumloon en de minimumvakantiebijslag voor alle personen 
die tegen beloning arbeid verrichten op basis van een overeenkomst van opdracht, tenzij deze arbeid 
wordt verricht vanuit de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep. 
Daardoor dienen ook informele hulpverleners minimaal het minimumloon en minimumvakantiebijslag 
betaald te krijgen. De minister heeft tot 1 mei 2019 een uitzondering gemaakt voor mensen die naaste 
familie zijn en bestaande zorgovereenkomsten voor hun persoonsgebonden budgetten (pgb’s) 
hebben. Landelijk gaat het om 1.900 cliënten. 
 
De nieuwe ministeriële regeling biedt een structurele oplossing om de verstrekking van vergoedingen 
voor informele hulp uit een persoonsgebonden budget (pgb) zo te regelen dat er niet onbedoeld een 
arbeidsrelatie ontstaat. De regeling biedt gemeenten de mogelijkheid om budgethouders aan een 
helper uit het sociaal netwerk, vanuit het pgb een tegemoetkoming of vergoeding voor gemaakte 
kosten te geven (bv. voor vervoer, maaltijden, schoonmaak). Vanaf 1 mei 2019 wordt het mogelijk dat 
de SVB dit uit gaat betalen. Belangrijk op te merken is dat het hier gaat om een geboden mogelijkheid 
waar gemeenten gebruik van kunnen maken. Het is geen verplichting. 
 
Beantwoording vragen PvdA 
1. Gaat de gemeente gebruik maken van de mogelijkheden die de Regeling biedt? 

Vanuit de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn de gemeenten geïnformeerd over de groep 
inwoners die onder de uitzondering tot 1 mei 2019 vielen. Op basis van deze informatie kunnen 
gemeenten de afweging maken om wel of niet gebruik te maken van de ministeriële regeling. Voor 
de gemeente Oude IJsselstreek gaat het om twee situaties waarin de informele hulpverlener 
onder het wettelijk minimumuurloon uitkomt. In de ene situatie gaat het om een afbouwregeling 
van het pgb die eindigt op 28 februari 2019. In de andere situatie werd het pgb voor meer uren 
ingezet dan de afgegeven indicatie. Hierdoor kwam het uurloon ook onder het wettelijk minimum. 
Hierover is contact gezocht met de cliënt en is dit in goed overleg opgelost.  
Op basis van de beschikbare informatie en de specifieke cliëntsituaties wordt er geen beleid 
ontwikkeld en opgenomen in de Verordening Sociaal Domein (Jeugd en Wmo). Beide bestaande 
situaties in de gemeente zijn opgelost. Omdat het om zulke incidentele situaties gaat is het niet 
praktisch om daar specifiek beleid voor te ontwikkelen. In de toekomst vormt dit geen probleem, 
omdat het uitgangspunt altijd is om in gesprek met de cliënt een passende oplossing voor 
zijn/haar situatie te vinden. Overigens zien we dat meerdere gemeenten dezelfde afweging maken 
vanwege het incidentele karakter.   
 

2. Welke beleidsmatige en financiële consequenties heeft deze Regeling? 
Omdat er geen gebruik gemaakt zal gaan worden van de mogelijkheden van de regeling zijn er 
geen beleidsmatige en financiële consequenties. 
 

3. Bent u voornemens om de verordening Wmo en Jeugdwet aan te passen en voor te leggen aan 
de raad? 
Zoals eerder aangegeven is het voornemen om geen gebruik te maken van de regeling, waardoor 
de Verordening Sociaal Domein (Jeugd en Wmo) voor dit onderdeel niet wordt aangepast. Het 
streven is wel om in de raadsvergadering van april de vernieuwde Verordening Sociaal Domein ter 
besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad. 


