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Advies
1. Op grond van artikel 1:3, vierde lid, van de Awb in samenhang met artikel 4:81, eerste lid, van de Awb en op 

basis van artikel 7.1.1. van de verordening sociaal domein 2018 de beleidsregels huishoudelijke hulp gemeente 
Huizen 2021 vast te stellen en daarmee het KPMG “Normenkader huishoudelijke ondersteuning 2019” van 
bureau HHM; deze beleidsregels per 1 januari 2021 in laten gaan en publiceren op officielebekendmakingen.nl 
en de gemeentelijke pagina (de Omroeper) in het nieuwsblad van Huizen.

2. De beleidsregels sociaal domein gemeente Huizen 2018 per 1 januari 2021 in te trekken;
3. De volgende (overgangs)termijn aanhouden voor het moment waarop een volgens het nieuwe normenkader in

2021 gestelde indicatie ingaat:
a. Voor inwoners waar vóór 1-1-2021 nog geen indicatie hulp bij het huishouden is afgegeven geldt direct het 

nieuwe normenkader;
b. Voor inwoners waar de huidige indicatie hulp bij het huishouden in 2021 afloopt wordt een overgangstermijn 

van 3 maanden gehanteerd wanneer de omvang van de geïndiceerde zorg volgens het nieuwe normenkader 
lager wordt vastgesteld;

c. Voor inwoners waar de huidige indicatie hulp bij het huishouden na 2021 afloopt, wordt een overgangstermijn 
van 6 maanden aangehouden wanneer de omvang van de geïndiceerde zorg volgens het nieuwe 
normenkader lager wordt vastgesteld;

d. Voor inwoners waar in 2021 een herindicatie nodig is op grond van gewijzigde omstandigheden, wordt een 
overgangstermijn aangehouden van maximaal 3 maanden bij verbetering van de situatie van de inwoner, op 
grond waarvan de omvang van de zorg kan verminderen. Bij verslechtering van de situatie én desondanks 
een lagere indicatie dan de huidige, wordt een overgangsperiode aangehouden van 3 maanden (indicatie 
loopt af in 2021) danwel 6 maanden (indicatie verloopt na 2021).

e. Inwoners met een bestaande indicatie van 2 uur of minder worden vooralsnog pas benaderd op het moment 
dat hun indicatie afloopt, omdat er al maatwerk is toegepast en de indicatie volgens het nieuwe normenkader 
niet substantieel zal verschillen van de huidige indicatie.
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Toelichting:

We onderscheiden de volgende situaties:

2.
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Voor veel inwoners zal het nieuwe normenkader een verlaging van de indicatie met zich meebrengen: 
waar het ClZ-normenkader standaard uitgaat van 3 uur hulp bij het huishouden per week, gaat het 
KPMG-normenkader standaard uit van 2 uur en 5 minuten per week. Op basis van belemmeringen, de 
samenstelling van een huishouden en de kenmerken van een woning kan de omvang van het aantal 
uren volgens het KPMG-normenkader naar boven of naar beneden worden bijgesteld. Er wordt dus 
ook met het nieuwe normenkader nog steeds “gedaan wat nodig is”.

Kaders
- Verordening sociaal domein gemeente Huizen 2018
- Raadsbesluit d.d. 5-11-2020 ” Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024”

Bestaande cliënten
Voor bestaande cliënten onderscheiden we de volgende situaties:
a) De indicatie loopt in 2021 af. Als cliënten bij de herindicatie volgens het nieuwe normenkader 

minder uren krijgen dan ze gewend waren, dan wordt een overgangstermijn van 3 maanden 
aangehouden om aan de nieuwe situatie te wennen. Een gelijke of hogere indicatie gaat gelijk in.

b) De indicatie loopt na 2021 af. Ook met deze cliënten wordt in 2021 contact opgenomen voor een 
herindicatie op basis van het KPMG-normenkader. Een gelijke of hoger indicatie volgens dit 
normenkader gaat gelijk in. Wanneer blijkt dat een cliënt minder uren krijgt dan voorheen, wordt 
een overgangstermijn gehanteerd van 6 maanden. Bij deze inwoners laat een inbreuk op

Aanleiding
De gemeenteraad van Huizen heeft tijdens de begrotingsraad op 5 november jl. ingestemd met een 
nieuw normenkader om de omvang van hulp bij het huishouden vast te stellen (maatregel 26 
programma 5: maatschappelijke ondersteuning). Hiermee wordt het KPMG “Normenkader 
huishoudelijke ondersteuning 2019” door bureau HHM bedoeld, dat het huidige normenkader van het 
CIZ uit 2006 vervangt. Vervanging van het ClZ-normenkader betekent dat de beleidsregels sociaal 
domein gemeente Huizen 2018 vervangen moeten worden.

Ad 3:
Het is belangrijk dat alle inwoners met de indicatie van het nieuwe normenkader zo snel mogelijk 
allemaal op basis van dit nieuwe normenkader een indicatie voor hulp bij het huishouden krijgen, 
zodat er zo min mogelijk rechtsongelijkheid is. Tegelijkertijd hebben we te maken met de organisatie 
hiervan. We hebben ervoor gekozen om alle herindicaties hulp bij het huishouden zo veel mogelijk in 
de eerste helft van 2021 te stellen, zodat de zowel nieuwe cliënten als bestaande cliënten allemaal 
beoordeeld zijn volgens het nieuwe normenkader. Wel wordt voorgesteld om geen herindicaties uit te 
voeren bij 393 cliënten met een indicatie van 2 uur of minder, die pas na 2021 afloopt. Dit wordt 
hieronder verder toegelicht.

Ad. 2.
Dit is een logisch gevolg van beslispunt 1.

1. Nieuwe cliënten
Voor nieuwe cliënten die nog geen HH hebben en die vanaf 1 januari 2021 een beroep doen op de 
Wmo geldt direct het nieuwe normenkader.

Argumentatie
Ad 1.
Het ClZ-normenkader normenkader was oorspronkelijk bedoeld voor hulp in het huishouden in een 
verzorgingshuis en minder geschikt voor andere woningen en mensen die zelfstandig wonen. 
Daarvoor is het KPMG-normenkader een beter en actueler hulpmiddel. In 2019 is dit normenkader 
getoetst en in orde bevonden door gerechtelijke instanties.
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Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

Voor 140 HBEL-inwoners met een indicatie van 2 uur of minder loopt de huidige indicatie in 2021 
af. Ze worden in 2021 dus volgens het nieuwe normenkader beoordeeld. Voor deze groep 
monitoren we zorgvuldig of er onverwacht toch substantiële verschillen ontstaan tussen de 
huidige indicatie en de herindicatie op basis van het nieuwe normenkader. Wij zullen u over de 
uitkomst hiervan rapporteren. Aan de hand daarvan gaan we na of het zinvol is om de 
herindicatie van de overige 393 HBEL-inwoners met een indicatie van 2 uur of minder die pas na
2021 afloopt toch naar voren te halen. Vooralsnog gaan we ervan uit dat dit niet nodig is.

bestaande rechten zich meer voelen dan bij cliënten waarbij de indicatie in 2021 afloopt; de 
indicatie loopt immers een stuk langer door. Daarom wordt een langere overgangsperiode 
voorgesteld.

c) De indicatie dient te wijzigen op grond van gewijzigde omstandigheden. Ook in deze situatie volgt 
een herindicatie op basis van het nieuwe normenkader.
Wanneer de indicatie gewijzigd moet worden, omdat bijvoorbeeld de zelfredzaamheid van de 
cliënt of de mogelijkheden van ondersteuning binnen het netwerk groter zijn geworden, dan is 
maatwerk nodig om te bepalen óf er een overgangstermijn moet worden aangehouden en voor 
hoe lang. Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat iemand na een operatie weer voldoende hersteld is en 
de hulp bij het huishouden daardoor kan worden beëindigd, is geen overgangstermijn nodig. In 
andere situaties is het denkbaar dat er toch een overgangstermijn of wordt aangehouden en dat 
er afspraken worden gemaakt over het afbouwen van de ondersteuning. De overgangstermijn 
bedraagt maximaal 3 maanden.
Wanneer een nieuwe indicatie nodig is in verband met aantoonbare verslechtering van de situatie 
en de herindicatie op basis van het nieuwe normenkader toch lager uitvalt dan volgens de 
bestaande indicatie, dan wordt in ieder geval de bestaande omvang hulp bij het huishouden 
aangehouden met een overgangstermijn van 3 maanden (indicatie loopt in 2021 af) danwel 6 
maanden (indicatie loopt na 2021 af). Wanneer op basis van de actuele (verslechterde) situatie 
en het KPMG-normenkader meer ondersteuning wordt geïndiceerd, wordt direct de hogere 
indicatie aangehouden.

d) Cliënten met een indicatie van 2 uur of minder. Deze cliënten worden pas benaderd wanneer hun 
indicatie afloopt of wanneer hun situatie wijzigt. De reden hiervoor is dat hier in het verleden in 
overleg met de inwoner gemotiveerd is afgeweken van het ClZ-normenkader. Hierbij kunnen we 
twee situaties onderscheiden:
i) Bij het eerdere onderzoek had de cliënt recht op meer uur hulp bij het huishouden, maar heeft 

deze aangegeven met minder uur toe te kunnen. Aangezien we niemand hulp opdringen, 
hebben we de wens van de inwoner in deze gevolgd, zo lang het resultaat “een schoon en 
leefbaar huis” gewaarborgd blijft.

ii) Bij het eerdere onderzoek is vastgesteld dat de cliënt bepaalde huishoudelijke taken 
bijvoorbeeld nog zelf kan doen, dat iemand uit zijn netwerk sommige taken kan overnemen of 
dat vanwege de woonsituatie een lagere indicatie toereikend is.

In het registratiesysteem is er geen onderscheid gemaakt tussen deze twee situaties. In de 
eerste situatie is herindicatie so-wie-so niet nodig. In de tweede situatie, zou een herindicatie 
vanwege de mogelijke rechtstongelijkheid van inwoners overwogen kunnen worden. De 
verwachting is echter dat de beoordeling van de situatie op basis van het nieuwe normenkader 
niet leidt tot substantiële verandering van de indicatie, omdat in deze situaties al maatwerk is 
toegepast. Daarom adviseren we om de herindicatie voor deze inwoners niet naar voren te 
schuiven.

Alternatieven
1. Overwogen kan worden om voor alle cliënten waarvan de indicatie na 2021 afloopt, dezelfde 

ingangsdatum aan te houden waarop de nieuwe indicatie in gaat. Er is dan geen rechtsongelijk
heid voor het moment waarop een eventuele verlaging van de indicatie in gaat. Een inwoner 
waarvoor een lagere herindicatie in juli 2021 is gesteld heeft dan een kortere overgangsperiode om 
aan de nieuwe situatie te wennen, dan een inwoner, waarvoor de herindicatie al in januari is 
gesteld. Daarom adviseren we om voor alle inwoners waarvan de indicatie pas na 2021 afloopt een 
gewenningsperiode van 6 maanden aan te houden, wanneer de herindicatie lager uitvalt.
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Kunnen we een voorbeeld of ‘format’ van zo’n brief ontvangen? 
\Ne sturen dit toe aan de adviesraad.

Benoem in de brief aan alle inwoners om hen te informeren over het nieuwe normenkader ook de 
wettelijke eis (artikel 2.3.2, lid 3 Wmo 2015) dat het college “de cliënt en zijn mantelzorger’’ 
voorafgaand aan het gesprek wijst “op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis 
cliëntondersteuning’’.
Dit is een goede suggestie, het advies nemen we over en de brief is hierop aangepast.

Wij willen graag met de betrokken beleidsmedewerkers van gedachten wisselen over een (door de 
adviesraad gewenst) jaarlijks toetsmoment om na te gaan of de aangeboden hulp in het 
huishouden aansluit bij de behoefte van de inwoner.
We zullen hierover contact opnemen met de adviesraad. Dit staat echter los van het normenkader, 
dat op dit punt niet aangepast hoeft te worden.

2. Er kan voor worden gekozen om direct alle inwoners met een indicatie van 2 uur of lager te 
herindiceren in 2021, ook wanneer hun indicatie pas na 2021 afloopt, zodat alle inwoners in 2021 
volgens he nieuwe normenkader zijn beoordeeld. Dit wordt echter als weinig zinvol ingeschat (zie 
motivatie onder 3 d). Bij het bepalen van de hoeveelheid inhuurkrachten voor het stellen van de 
herinidicaties en de administratieve afhandeling is hier vooralsnog geen rekening mee gehouden.

Uitvoering en evaluatie
Vanaf 2021 worden alle indicaties hulp bij het huishouden gesteld volgens het nieuwe normenkader. 
We monitoren de voortang hiervan en rapporteren hierover (ten minste eenmaal per kwartaal) of vaker 
wanneer daar aanleiding toe is.

Financiën
Voor het stellen van de extra indicaties in 2021 moeten extra consulenten worden ingehuurd. Ook 
voor de administratieve afhandeling en het afhandelen van eventuele bezwaarschriften moet extra 
capaciteit worden ingehuurd. Hierover heeft inmiddels separate besluitvorming plaatsgevonden. In de 
begroting van 2021 is hier al rekening mee gehouden. Ook de financiële gevolgen van het nieuwe 
normenkader zijn reeds in de (meerjaren)begroting 2021 verwerkt.

Communicatie
Extern:
- Bijgaande brief met folder over het nieuwe normenkader versturen aan inwoners die vóór 2021 een 

indicatie hulp bij het huishouden hebben.
- De informatie over het nieuwe normenkader tevens vermelden op de website sociale zaken HBEL
- De aanbieders hulp bij het huishouden via de regionale PVE Inkoop en Contractbeheer 
Intern:
- Consulenten krijgen op 8 december 2020 een training over de toepassing van het nieuwe 

normkader

Inspraak
Op 7 december hebben wij het bijgevoegde schriftelijke advies van de adviesraad sociaal domein 
ontvangen. Hieronder is zowel de input van de adviesraad weergegeven als onze reactie daarop: 

Kondig het gesprek tijdig schriftelijk aan en vermeld dat de inwoner zich altijd kan laten bijstaan 
door iemand van zijn of haar eigen keuze.
Bij de uitvoering zorgen we er voor dat er ten minste twee weken zit tussen het moment dat een 
inwoner wordt benaderd voor de herindicatie hulp bij het huishouden en het moment dat het 
gesprek plaatsvindt. Zoals gebruikelijk wijzen wij de inwoner er bij de benadering op dat hij zich 
door iemand van zijn keuze kan laten bijstaan tijdens het gesprek. In de brief over het nieuwe 
normenkader, die we in december 2020 sturen naar inwoners met de voorziening hulp bij het 
huishouden benoemen we dit schriftelijk (zie onder punt 3). De concrete benadering van inwoners 
voor een gesprek over het nieuwe normenkader kan zowel schriftelijk als telefonisch plaatsvinden. 
In ieder geval wordt de mogelijkheid van cliëntondersteuning daarbij opnieuw benoemd.
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5. We willen graag iets meer inzicht krijgen in de onderzoeksresultaten en adviezen, die aan de 
normen ten grondslag liggen.
\Ne gaan na welke informatie hierover bekend is en zullen deze toesturen aan de adviesraad.

Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling. Z

Gemeente Huizen 
-vervolgblad-

6. Gun ook cliënten waarvan de indicatie afloopt in 2021 een overgangstermijn van 6 maanden. 
Dit adviespunt nemen we niet over. Een overgangstermijn van drie maanden is voor deze groep 
toereikend op basis van de gevonden jurisprudentie.

Bijlagen
Bijlage 1: Beleidsregels huishoudelijke hulp gemeente Huizen 2021
Bijlage 2: Communicatie naar inwoners, die vóór 2021 al een indicatie hulp bij het huishouden 

hadden
Bijlage 3: Schriftelijke reactie van adviesraad sociaal domein


