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Onderwerp: raadsvragen over huishoudelijke hulp 

Geachte heer Finkenflügel, 

Op 7 april stuurde uw fractie ons een e-mail met raadsvragen over de huishoudelijke hulp. We hebben deze 
vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. In deze brief vindt u onze beantwoording. 

Vraag 1: Is het college van mening dat indexering in het besluit maatschappelijke ondersteuning 2013 een 
bevoegdheid is van het college en hiervoor geen raadsbesluit nodig is? 
J a . De hoogte van het uurtarief P G B is vastgesteld in het 'Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 
Oude IJsselstreek 2013'. Het vaststellen van dit besluit is een bevoegdheid van het college. Daarbij geeft het 
college uitvoering aan de financiële en inhoudelijke kaders die uw raad stelt. 

Vraag 2: Kunt U redenen aangeven waarom HH1 en HH2 ZIN wel wordt geïndexeerd en HH1 en HH2 PGB 
al minstens sinds 2011 niet? 
Zorg in natura wordt geleverd door zorginstanties, die daarvoor een raamovereenkomst hebben afgesloten. 
In die raamovereenkomst is expliciet opgenomen dat jaarlijks geïndexeerd kan worden, wanneer de 
zorginstellingen kunnen aantonen dat hun kosten ook zijn gestegen. Dit is steeds gebeurd. 

Omdat het uurtarief P G B HH1 nog steeds boven het landelijk gemiddelde ligt en evenmin het laagste van de 
regiogemeenten is, heeft het college tot op heden geen reden gezien om tot indexering over te gaan. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat indexering met 1% ca. € 20.000,- kost en hier binnen de begroting geen 
ruimte voor is. 

Daarnaast is het college van mening dat het verstandig is om te wachten tot meer duidelijkheid is over de 
gevolgen die het regeerakkoord heeft op de vergoeding van huishoudelijke hulp in 2014 en 2015, alvorens 
een besluit te nemen over een mogelijke indexering. 

Vraag 3; Is het college van zin zich maximaal in te spannen om deze indexering alsnog toe te passen op het 
eerstvolgende moment dat dit financieel mogelijk is binnen de begroting zodat voor Alfahulpen enz. een 
betere beloning mogelijk is? 

a. Indien hiervoor een raadsbesluit nodig is i.v.m. een wijziging in de begroting dit voor te leggen aan de 
raad? 
Wanneer middelen binnen de begroting, binnen het product Wmo gevonden kunnen worden, is het 
niet nodig dat uw raad hierover een besluit neemt. Uitvoering van taken binnen de financiële kaders 



die uw raad stelt, is een bevoegdheid van het college. Daarnaast is ook een bevoegdheid van het 
college om eventuele ruimte binnen de begroting op een andere manier in te zetten dan voor het 
verhogen van het tarief van het P G B . 

Wanneer uw raad van mening is dat het tarief voor de P G B geïndexeerd zou moeten worden en 
hiervoor middelen van buiten de begroting gebruikt mogen worden, is een raadsbesluit nodig. Het 
budgetrecht is aan de raad en overstijgt de bevoegdheid van het college om het 'besluit 
maatschappelijke verordening' en daarmee het tarief voor het P G B vast te stellen. Aan een dergelijk 
raadsbesluit zullen wij uiteraard uitvoering geven. 

b. Indien dit na een maximale inspanning dit jaar niet gerealiseerd kan worden, de indexering voor 2014 
in de begroting op te nemen? 
Het college is van mening dat het indexeren van het P G B een mooie geste is, maar stelt hierbij de 
vraag of de huishoudelijke hulpen hierop lange termijn mee geholpen zijn. In het regeerakkoord is 
immers een bezuiniging van 75% op het budget huishoudelijke hulp per 2014/2015 opgenomen. Van 
eventuele indexering zou dan maar kort genoten kunnen worden. Daarnaast zal het verhogen van de 
uurprijs een effect hebben op het maximaal aantal in te kopen uren, na de bezuiniging. Daardoor 
komen er mogelijk minder mensen in aanmerking voor huishoudelijke hulp. Het college stelt dan ook 
dat het beter is om te wachten op duidelijkheid omtrent de toekomst van de huishoudelijke hulp, 
alvorens een besluit te nemen over een mogelijke indexering. Op die manier wordt ook voorkomen dat 
nu een besluit wordt genomen dat indruist tegen het landelijk beleid en daardoor mogelijk op korte 
termijn reeds hersteld moet worden. 

Tot slot 
Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen adequaat te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neemt u 
gerust contact op met Gerben van der Steen, via ons algemene nummer (0315) 292 292. U kunt natuurlijk 
ook een e-mailbericht sturen: g.vandersteen@oude-iisselstreek.nl 
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