
BIJLAGE 1: OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE OUDE VERORDENING 

 
Zoals eerder aangegeven wordt een gekantelde werkwijze toegepast. Dit betekent dat in de eerste 
plaats niet de claim beoordeeld zal worden, maar dat gekeken wordt hoe de beperkingen 
gecompenseerd kunnen worden. Uitgangspunt is wat de cliënt en zijn omgeving zelf kunnen doen. 
Ten tweede wordt  bij de ondersteuning uitgegaan van het te bereiken resultaat met betrekking tot HH 
en niet meer van het recht op een aantal uur. Hierbij wordt uitgegaan van 4 resultaatgebieden. Dit sluit 
beter aan bij de principes van de kanteling. Ten derde zal HH als onderdeel van een breed 
ondersteuningspakket worden georganiseerd en aangeboden. Het gaat hier om een breed pakket aan 
zorg- en welzijnsdiensten die burgers ondersteunen bij het voeren van hun huishouden. Bij de 
uitvoering hiervan blijft de relatie tussen de cliënt en de dienstverlener in stand en is de aansluiting bij 
de wijk optimaal. In de bijlage is de rapportage van Schulinck opgenomen, met hierin de verschillen 
met de verordening 2010. Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen in de verordening 
puntsgewijs aangegeven. 
 

2.1.  Begripsbepalingen  

Een aantal begripsbepalingen zijn aangepast.  Er zijn nieuwe definities van een aantal (nieuwe) 

begrippen toegevoegd. 

- Definitie van algemeen toegankelijke voorziening voor zorg-, gemaks- en welzijnsdiensten 

toegevoegd.  

- Definitie van hulp bij het huishouden aangepast, zodat daaronder wordt verstaan een 

schoonmaakvoorziening of een voorziening voor persoonlijke dienstverlening.  

-  Definitie van forfaitaire tegemoetkoming aangepast: passage over inkomensgrenzen 

verwijderd.  

-  Definitie gemaximeerde vergoeding aangepast: passage over inkomensgrenzen verwijderd.  

-  Definities van schoonmaakvoorziening en persoonlijke dienstverlening toegevoegd.  

-  Definitie hulp verbonden aan een belangenbehartigingsorganisatie toegevoegd.  

 

2.2. Artikel 2.3 Eigen bijdrage en eigen aandeel  

De titel is aangepast door eigen aandeel toe te voegen. Het woord 'financiële tegemoetkoming' telkens 

vervangen door 'eigen aandeel'. Zin toegevoegd in verband met mandatering van de vaststelling en 

inning van het eigen aandeel door het CAK.  

 

2.3. Artikel 3.0.1 t/m 3.0.4 resultaatsgebieden 

Artikel 3.0.1. Een schoon en leefbaar huis. Nieuw artikel betreffende het resultaatsgebied een schoon 

en leefbaar huis (bijlage I Uitvoeringsnotitie).  

 

Artikel 3.0.2. Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften. Nieuw artikel betreffende het 

resultaatsgebied beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften (bijlage I 

Uitvoeringsnotitie).  

 

Artikel 3.0.3. Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding. Nieuw artikel betreffende het 

resultaatsgebied beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding (bijlage I 

Uitvoeringnotitie). 

 



Artikel 3.0.4. Het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren. Nieuw artikel 

betreffende het resultaatsgebied het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren 

(bijlage I Uitvoeringsnotitie). 

 

Alle verwijzingen naar huishoudelijke activiteiten en normtijden zijn verwijderd. 

 

2.4. Artikel 3.1 Vormen van hulp bij het huishouden  

Artikel is  aangepast aan de nieuwe organisatie van huishoudelijke taken. Ondersteuning kan op twee 

manieren worden aangeboden: 1. via een schoonmaakvoorziening. 2. via een voorziening voor 

persoonlijke dienstverlening. De algemene voorziening eruit gehaald (paragraaf 4.1 

Uitvoeringsnotitie). 

 

2.5. Artikel 3.2 Recht op hulp bij het huishouden  

Nieuw lid 1 tot en met lid 3 conform nieuwe indeling en werkwijze hulp bij het huishouden. In artikel 3.2 

lid 5 (nieuwe nummering) staat dat de aanvrager voor hulp bij het huishouden een eigen bijdrage 

verschuldigd kan zijn. Deze bepaling heeft geen toegevoegde waarde aangezien artikel 2.3 Wmo-

verordening al bepaalt dat bij het verlenen van individuele voorzieningen voor de aanvrager een eigen 

bijdrage wordt vastgesteld.  

 

2.6.  Artikel 3.4. Omvang van hulp bij het huishouden  

Wijziging van dit artikel in verband met het indiceren gericht op het te behalen resultaat, in plaats van 

een indicatie in klassen en gericht op uren (paragraaf 4.1.4 Uitvoeringsnotitie). 

 

2.7. Persoonsgebonden budget 

 

 

2.8. Overgangsrecht bestaande cliënten 

In de uitvoeringsnotitie is een overgangsregeling voor bestaande cliënten opgenomen. Bestaande 

cliënten hebben in de periode 1 januari 2014 tot 1 juli 2014 recht op de activiteiten en normtijden zoals 

in de indicatie is aangegeven. Na herindicatie in het eerste halfjaar geldt het resultaatgericht werken 

ook voor bestaande cliënten per 1 juli 2014.  
 

 

 

 


