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BIJLAGEN: Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022
AFSTEMMING MET →
Actief openbaar
Niet actief openbaar
Actief openbaar, eerst contact met steller van deze adviesnota
ONDERWERP: Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022
BESLUIT burgemeester en wethouders
In te stemmen met de Beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning 2022
SAMENVATTING
Deze beleidsregels Huishoudelijke Ondersteuning zijn een uitwerking van het besluit van de
gemeenteraad om met actueel normenkader op het gebied van huishoudelijke ondersteuning te werken.
De beleidsregels zullen vanaf 2022 worden gebruikt bij het indiceren van zowel nieuwe indicaties als
verlengingen van bestaande huishoudelijke hulp indicaties.
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INLEIDING
Deze beleidsregels hebben betrekking op de Verordening sociaal domein Olst-Wijhe. Ze hebben onder
andere tot doel om de uitkomsten van de beoordeling van de aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning,
zoals bedoeld in artikel 2.3.4, te objectiveren. Tegelijkertijd bieden de beleidsregels ruimte tot maatwerk.
Dat betekent automatisch dat gelijke gevallen leiden tot een gelijke uitkomst en dat ongelijke gevallen
leiden tot een ongelijke uitkomst.
BEOOGD RESULTAAT
Het belangrijkste resultaat waar de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning voor kan worden
ingezet is een 'schoon en leefbaar huis'. Een schoon en leefbaar huis betekent dat het huis niet vervuilt,
dat gezondheidsrisico’s worden voorkomen en dat periodiek wordt schoongemaakt om de basishygiëne te
borgen. Een leefbaar huis staat voor opgeruimd en functioneel huis.
Door gebruik te maken van deze beleidsregels op basis van het Normenkader HO 2019 van Bureau HHM
gebruiken we bij de indicatiestelling van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning een
actueel en juridisch getoetst kader.
KADER
Wmo 2015
Normenkader HO 2019 (Bureau HHM)
ARGUMENTEN
Voornaamste reden tot het vaststellen van deze beleidsregels is het actualiseren van de normtijden
waarop indicaties huishoudelijke ondersteuning worden afgegeven. Bij het bepalen van de normtijden
maken we gebruik van het door bureau HHM opgestelde KPMG Normenkader huishoudelijke
ondersteuning 2019 en de bijbehorende activiteiten en de frequentie van uitvoering hiervan, waarop het
normenkader is gebaseerd. Hiermee wordt voldaan aan de eisen die de Centrale Raad in mei 2016 heeft
gesteld aan de onderbouwing van normtijden voor hulp bij het huishouden. Er blijft ook met deze
beleidsregels ruimte voor maatwerk.
DRAAGVLAK
Het is de uitwerking van het besluit van de gemeenteraad om met actueel normenkader op het gebied van
huishoudelijke ondersteuning te werken.
DUURZAAMHEID
N.v.t.
RISICO’S (financieel/juridisch)
Met name bij het herindiceren van een aflopende indicatie huishoudelijk ondersteuning is het mogelijk dat
de indicatie lager uitvalt door het toepassen van de nieuwe normen. Het is niet ondenkbaar dat er
bezwaren tegen deze besluiten worden ingediend. Dit risico wordt grotendeels ondervangen door de
consulenten goed te trainen en begeleiden bij het onderbouwen van de besluiten. De training wordt
verzorgd door Bureau HHM, en begeleiding bij het implementeren van het normenkader wordt
ondersteund door inzet van een kwaliteitsmedewerker die ingehuurd wordt voor een jaar. Tevens zal er
veel aandacht zijn voor de communicatie richting onder andere klanten, cliëntondersteuners en
zorgaanbieders.
FINANCIËLE CONSEQUENTIES
De financiële consequenties zijn al verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.
AANPAK/UITVOERING
De beleidsregels zullen vanaf 2022 gebruikt gaan worden bij het indiceren van zowel nieuwe indicaties als
verlengingen van bestaande huishoudelijke hulp indicaties.
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