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MEMO AAN DE GEMEENTERAAD 

 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Zoals toegezegd in de Carrousel van 29 oktober jl. ontvangt u deze memo, waarin 
inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van het budget Hulp bij het huishouden in de 
periode 2007-2012.  
 
In het overzicht is goed te zien dat het WMO budget Hulp bij het huishouden de 
afgelopen vijf jaar onderhevig is geweest aan veel wijzigingen. Het lijkt erop dat te snel 
middels budgettair ingrijpen wordt gereageerd op de fluctuaties bij het aantal 
aanvragen voor hulp. Wanneer we echter letten op de werkelijke lasten van de laatste 
vijf jaar moeten we constateren dat dit zich redelijk stabiel ontwikkelt.  
De vraag naar huishoudelijke hulp stijgt de laatste twee jaar weliswaar, maar daar 
tegenover staan hogere opbrengsten door de eigen bijdragen.  
 
Vanzelfsprekend willen we ook in het huidige tijdvak zoveel mogelijk binnen ons 
budget blijven. Het is dus belangrijk om gedurende het jaar de uitgaven te monitoren. 
U heeft in 2011 een eenmalige voorziening getroffen om tegenvallers door een 
(tijdelijke) toename van de vraag op te kunnen vangen. De stand van de reserve per 1-
1-2012 is € 279.303,45. In 2012 is hierop geen onttrekking geraamd, voor de jaren 
2013 en 2014 wel. Dit is respectievelijk € 169.707 en € 109.596.  
 
Naast de budgetontwikkeling op de korte termijn is het belangrijk de ontwikkelingen op 
de langere termijn op het gebied van de WMO huishoudelijke hulp te volgen. Hier zien 
we een aantal trends.  

 De Kanteling: in 2013 zal de gemeente Albrandswaard gekanteld gaan 
werken. Dit wil zeggen dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van 
claimgericht werken naar “Wat kun je er zelf aan doen en wat kunnen we als 
gemeente collectief oplossen?” 

 het aantal gebruikers van huishoudelijke hulp neemt toe. Dit is makkelijk te 
verklaren door de toename van het aantal ouderen in Albrandswaard. De 
komende jaren zal de vergrijzing sterker gaan toenemen. 

De gemeenteraad       
- 
7 november 2012 
Ontwikkeling budget Hulp bij het huishouden 
Het college 
121201 
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 Het aantal uren per indicatie neemt toe. Dit zou verklaard kunnen worden door 
de stijgende problematiek. Mensen worden niet alleen ouder. Het duurt ook 
langer voordat iemand in aanmerking komt voor b.v. opname in een 
verzorgingshuis. Dit heeft te maken met het feit dat de ZZP 1 t/m 3 niet meer 
onder de AWBZ vallen.  

 Extramuralisatie: het aantal bedden in verzorgingshuizen is afgenomen. De 
voorkeur heeft het om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen. Daarnaast 
worden patiënten sneller dan vroeger ontslagen uit het ziekenhuis. 

 Eenpersoonshuishoudens: het aantal eenpersoonshuishoudens blijft naar 
verwachting nog ongeveer 40 jaar toenemen, waarvan bijna de helft uit 
ouderen zal bestaan. Alleenstaande ouderen hebben vaker hulp nodig dan 
ouderen met een partner. 

 
Met bovenstaande ontwikkelingen hebben we te maken wanneer we nadenken over 
het beheersbaar houden van de budgetten.  
 
In 2013 zullen beheersmaatregelen geïmplementeerd moeten worden, om de 
uitvoering binnen het budget te laten plaatsvinden. Deze blijven nodig, ook wanneer de 
aanspraken op huishoudelijke hulp vervangen wordt door een maatwerkvoorziening 
(zie punt 2 hieronder met betrekking tot het regeerakkoord). Uw raad zal hierover tijdig 
geïnformeerd worden. 
 
Regeerakkoord 
De VVD en PvdA hebben op 29 oktober 2012 het regeerakkoord gepresenteerd. 
Daarin staan diverse voorgenomen maatregelen over de Wmo of in relatie tot de Wmo. 
De exacte uitwerking van de voorgenomen maatregelen, onder andere in de vorm van 
wetsvoorstellen, volgt later. 
Hieronder vindt u een overzicht van de voorgenomen maatregelen: 
 

1. Gemeenten worden geheel verantwoordelijk voor de activiteiten op het gebied 
van ondersteuning, begeleiding en verzorging. De aanspraken worden 
beperkt, dienstverlening wordt versoberd en meer gericht op waar ze het 
hardste nodig is en gaat vallen onder de wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo).  

2. De aanspraken op huishoudelijke hulp worden vervangen door een 
maatwerkvoorziening voor degenen die het echt nodig hebben en het niet uit 
eigen middelen kunnen betalen. Dat betekent dat het beroep op de bestaande 
huishoudelijke hulp in de Wmo voor nieuwe cliënten in 2014 wordt beëindigd. 
Voor bestaande cliënten gaat de maatregel een jaar later in. Gemeenten 
behouden 25% van het budget voor een maatwerkvoorziening.  
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3. Hulpmiddelen zoals rolstoelen en scootmobiel worden verstrekt door 
gemeenten binnen de Wmo. Hiervoor geldt voortaan een plicht tot hergebruik. 
Er wordt taakstellend uitgegaan van een structurele opbrengst van 50 mln.  

4. De AWBZ zorg die nu thuis of in de omgeving wordt geleverd en die met name 
ondersteunend van aard is, wordt vanaf 2015 door gemeenten uitgevoerd 
(onder de Wmo). Gemeenten kunnen meer maatwerk bieden en inspelen op 
lokale omstandigheden en zorgbehoefte van cliënten. 

 
 
Overzicht Hulp bij het huishouden en PGB WMO

omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 2012

hulp bij het huishouden

primitieve begroting 887.441 887.441 887.441 887.441 887.441 887.441
3e tussenrapportage 2007 102.000 175.000 175.000 175.000 175.000 175.000
meicirculaire 2008 39.889 39.889 39.889 39.889
1e tussenrapportage 2009 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
2e tussenrapportage 2009 68.406 68.406 68.406 68.406
ombuiging begroting 2010 - 2012 -100.000 -200.000 -200.000
aanbesteding huishoudelijke hulp 490.000 490.000 490.000
budgetfreeze 2010 -250.000 eenmalig
bezuiniging 1e wijziging 2011 -500.000 -500.000
???? -3.425 -3.425 -3.425
indexering 8.874 17.689
totaal lasten 989.441 1.062.441 1.070.736 1.207.311 866.185 875.000

eigen bijdrage hulp bij het huishouden

primitieve begroting 206.754 206.754 206.754 206.754 212.957 212.957
206.754 206.754 206.754 206.754 212.957 212.957

raming netto lasten 782.687 855.687 863.982 1.000.557 653.228 662.043

lasten jaarrekening 876.260 831.335 608.089 1.050.372 1.117.843
baten jaarrekening 183.582 314.316 64.449 212.806 350.099
werkelijke netto lasten 692.677 517.019 543.641 837.566 767.744 0

overschrijding HH -114.516
onderschrijding HH 90.010 338.668 320.341 162.991

omschrijving 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PGB

primitieve begroting 91.164 91.164 91.164 91.164 91.164 91.164
3e tussenrapportage 2007 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000
ZBB 2011 24.930 24.930
indexering 906 906
totaal lasten 124.164 124.164 124.164 124.164 150.000 150.000

lasten jaarrekening 169.915 136.135 190.431 194.734 180.907

overschrijding PGB -45.751 -11.971 -66.267 -70.570 -30.907

 
 
In de tweede tussenrapportage 2012 is er een bijraming opgenomen voor de Hulp bij 
het Huishouden: HH + € 249.000, PGB + € 37.000 en inkomsten eigen bijdrage + € 
140.000. 
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Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 

  
Bert Kooiman Ger J. van de Velde-de Wilde 
 
 


