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Compensatieregeling huishoudelijke hulp 2016

Kennisnemen van:
Het besluit van het AB gemeenschappelijke regeling Dienst SoZaWe inzake de
compensatieregeling huishoudelijke hulp (HH1)

Beste raadsleden,
Inleiding
Zoals bekend is eind 2014 besloten de enkelvoudige huishoudelijke hulp (HH1) voor drie uur
of minder per week om te zetten in een algemene voorziening. Ter gewenning hiervan en
om ontslagen in de zorg te beperken, heeft de rijksoverheid extra geld beschikbaar gesteld,
voorlopig voor twee jaar. Huishoudens die op 31 december 2014 drie uur of minder per
week HH1 kregen, krijgen de hulp voor 2015 voor een bedrag van C8,50 per uur
aangeboden. Het tarief voor 2016 zal nagenoeg hetzelfde zijn, maar is nog niet vastgesteld.
Daarnaast kunnen huishoudens met een laag inkomen aanspraak maken op een bijdrage
(compensatie) in de kosten van huishoudelijke hulp. Voor dit jaar was dat 10096 bij een
inkomen tot 12096 van het sociaal minimum. Het algemeen bestuur heeft recent besloten
om voor 2016 een gestaffelde inkomensafhankelijke bijdrageregeling vast te stellen en
daarbij voor de vaststelling van het inkomen een vermogensvrijstelling toe te passen.
Compensatieregeling HH1 2016
De gestaffelde bijdrageregeling voor 2016 is als volgt:
*

inkomen tot 12096 een vergoeding van 10096

«

inkomen tot 125*26 een vergoeding van 6096

«

inkomen tot 130*26 een vergoeding van 30*26

Vermogensvrijstelling
Daarnaast heeft het algemeen bestuur besloten voor de vaststelling van de hoogte van het
inkomen een vermogensvrijstelling toe te passen. In de praktijk blijkt dat vooral ouderen een
spaarpotje hebben voor toekomstige uitgaven voor bv uitvaart/begrafenis, verhuizing naar
een seniorenwoning, vervanging duurzame gebruiksgoederen etc. In de huidige situatie kan
dit er toe leiden dat een huishouden daardoor niet in aanmerking komt voor een HH1
vergoeding. Om die reden heeft het bestuur besloten de vermogensgrens te verhogen t o t
C10.000 voor een alleenstaande en C15.000 voor een meerpersoonshuishouden. In het als
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bijlage bijgevoegde ambtelijk voorstel, dat ter kennisgeving is bijgevoegd, wordt nog
uitgegaan van een lager bedrag ongeacht de samenstelling van een huishouden.
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Financiële gevolgen
De financiële gevolgen van de gestaffelde compensatieregeling en vermogensvrijstelling
worden bij benadering geraamd op ca. C48.000 voor alle gemeenten, voor Harlingen een
bedrag van ca. C12.000. Bij de berekening hiervan is uitgegaan van een verwachte toename
van 30 Zo van het cliëntenbestand. De kosten hiervan komen ten laste van het budget sociaal
domein. Voor 2016 is hiervoor nog voldoende budgettaire ruimte.
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