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11 december 2014  
Beantwoording vragen 3e Tussenrapportage 2014 Albrandswaard 
Joost van der Waal 
61184 
j.v.d.waal@albrandswaard.nl 
- 
124849 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Bij de behandeling van de 3e Tussenrapportage 2014 Albrandswaard in het Beraad en 
Advies van 8 december zijn door u vragen gesteld waarvan de portefeuillehouder heeft 
toegezegd dat deze nader worden toegelicht. 
 
KERNBOODSCHAP 
Toelichting op de volgende punten: 
 

a) staan de bedragen in het staatje Investeringen, met name voor het Trefpunt en 
het Boerderijtje, in de juiste kolom?; 

b) notitie m.b.t. de stand van zaken WMO, met name of het rijk al een besluit 
heeft genomen over een extra korting van 145 miljoen (€ 140.000 structureel 
voor Albrandswaard) voor huishoudelijke hulp en wat het effect van een 
dergelijke korting is. 

 
Ad. a) Doorschuiven investeringen 
De constatering dat zowel de investeringen ten behoeve van Het Trefpunt en het 
Boederijtje in de verkeerde kolom zijn opgenomen is terecht. Dit is aanleiding om het 
betreffende overzicht opnieuw tegen het licht te houden. Aan de hand van de 
opbrengsten van een snelle inventarisatie hebben wij betreffende overzicht aangepast.  
Een volledige actualisatie van het overzicht van investeringen wordt aan de 
jaarrekening toegevoegd. 
 
Ad. b) Stand van zaken huishoudelijke hulp 
Verlaging budget huishoudelijke hulp in Algemene Uitkering 
Hoofdstuk 3 van de 3e Tussenrapportage 2014 Albrandswaard maakt ten aanzien van 
de Algemene Uitkering melding van een positief risico. Argumentatie om dit voordeel 
nog niet in de begroting te verwerken zijn de negatieve tegenhangers zoals de 
onzekerheid van de uitkomsten van het objectieve verdeelmodel WMO en de korting 
van € 145 mln. op de huishoudelijke hulp aangevoerd. 
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Afgelopen periode hebben het Rijk en VNG overleg gehad over het ingroeipad (een 
geleidelijke overgang voor nadeel gemeenten).  Het streven is om het ingroeipad en 
daarmee ook het budget 2016 per gemeente in de decembercirculaire 2014 op te 
nemen. 
 
Laatstgenoemde korting op de huishoudelijk hulp is vastgelegd in het Regeerakkoord. 
Het budget voor huishoudelijke hulp zal volgens het akkoord vanaf 2016 met € 1,1 
miljard wordt gekort. Dit is later verlaagd naar € 610 mln. (in 2015 € 465mln). De 
verlaging van deze uitkering voor 2015  is verwerkt in deze circulaire. De aanvullende 
korting van € 145 mln. (€ 610 mln. minus € 465 mln.) wordt naar het zich laat aanzien 
opgenomen in de decembercirculaire. 
 
Incidentele extra inkomsten t.b.v. huishoudelijke hulp 
Naast deze lagere uitkering uit het gemeentefonds willen wij u informeren over een 
incidentele extra inkomst met die betrekking heeft op de huishoudelijke hulp. In 
september 2014 hebben wij een aanvraag ingediend voor de Huishoudelijk Hulp 
Toelage (HHT). Op basis van de aanvraag heeft het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport vastgesteld dat wij in 2015 € 70.200 en 2016  
€ 140.400 ontvangen. Enkele dagen geleden hebben wij de beschikking hiervan 
ontvangen.  
Deze extra middelen zijn bedoeld om, gedurende een overgangsperiode van 2 jaar, de 
negatieve effecten van de decentralisaties voor de werknemers in de huishoudelijke 
hulp op te vangen. 
 
CONSEQUENTIES 
Geen 
 
VERVOLG 
Geen 
 
BIJLAGEN 
Geen 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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