Beleidsregels huishoudelijke hulp en bijzondere bijstand gemeente
Waalwijk 2015

Het dagelijks bestuur van Baanbrekers,
Gelet op artikel 35 van de Participatiewet,
Gelet op de besluiten van de gemeenteraad van Waalwijk van 18 september 2014
en 13 november 2014,

BESLUIT:
vast te stellen de volgende beleidsregels:

DE BELEIDSREGELS HUISHOUDELIJKE HULP GEMEENTE WAALWIJK 2015

Artikel 1
1. Bijzondere bijstand kan worden verstrekt aan de belanghebbende die op basis van een
beschikking van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk aangewezen is
op hulp bij het huishouden (HbH 1).
2. De bijstandsverlening vindt maximaal plaats voor de duur van de in de beschikking vermelde
periode.

Artikel 2
1. De hoogte van de bijzondere bijstand wordt bepaald door uit te gaan van:
a. maximaal 3 uren huishoudelijke hulp (HbH 1) per week
b. gedurende maximaal 48 weken per kalenderjaar.
2. Bij het vaststellen van de vergoeding wordt uitgegaan van een uurtarief van maximaal
15. In de meerkosten kan geen bijzondere bijstand verstrekt worden.
3. Voorwaarde voor bijstandsverlening is dat de hulp wordt geboden door een door de
gemeente Waalwijk erkende aanbieder van huishoudelijke hulp.
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Artikel 3
1. Op de bijstandsverlening zijn de bepalingen en de algemene voorwaarden van de
Beleidsregels Bijzondere Bijstand Baanbrekers van toepassing.
2. In afwijking van de Beleidsregels Bijzondere Bijstand Baanbrekers kan bij het vaststellen van
het vermogen rekening worden gehouden met een extra vermogensvrijlating van maximaal
€ 5.000 per persoon voor de noodzakelijke kosten van een uitvaart of crematie voor zover
een passende verzekering daarvoor ontbreekt.
3. De extra vrijlating is van toepassing indien gereserveerd is voor een uitvaart of crematie.

Artikel 4
Deze beleidsregels treden in werking op 1 mei 2015.

Artikel 5
Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als ‘Beleidsregels huishoudelijke hulp gemeente
Waalwijk 2015’

Waalwijk, 23 januari 2015

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van Baanbrekers op 23 januari 2015
de secretaris,

de voorzitter,

mevrouw A.E.W. van Limpt MCM

de heer W.J.J. Ligtenberg
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TOELICHTING
Algemene toelichting
Op 18 september 2014 en 13 november 2014 heeft de gemeenteraad van Waalwijk besloten om
wijzigingen aan te brengen in de ondersteuning van hulp bij het huishouden voor
schoonmaakondersteuning (HbH1). Vanaf 1 mei 2015 zijn personen zelf verantwoordelijk voor de
kosten van schoonmaakondersteuning. Voor personen met een laag inkomen en onvoldoende
vermogen wordt een vangnetvoorziening in de vorm van bijzondere bijstand geboden. Deze
voorziening is nader uitgewerkt in deze beleidsregels huishoudelijke hulp gemeente Waalwijk 2015.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
In dit artikel is bepaald dat bijzondere bijstand kan worden verstrekt aan de belanghebbenden die
door het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk zijn geïndexeerd voor hulp bij het
huishouden (HbH1).
Artikel 2
De hoogte van de bijstand is gelimiteerd. Uitgegaan wordt van maximaal 3 uren per week gedurende
maximaal 48 weken per kalenderjaar. Verder zijn de noodzakelijke kosten door de gemeente
Waalwijk begrensd tot een maximaal uurtarief van € 15. Voor zover gebruik wordt gemaakt van een
duurdere voorziening blijven de meerkosten voor eigen rekening van de belanghebbende.
Bijstandsverlening is volgens het derde lid uitgesloten als de hulp wordt verleend door een aanbieder
die niet door de gemeente Waalwijk is erkend. Hulp via particulieren of een ZZP-er wordt dus niet via
de bijstand gesubsidieerd.
Artikel 3
Voor de behandeling en beoordeling van de bijstandsaanvragen op grond van deze beleidsregels
wordt aangesloten bij de Beleidsregels Bijzondere Bijstand die het dagelijks bestuur van Baanbrekers
heeft vastgesteld voor de inwoners van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. Omdat de gemeente
Waalwijk als enige gemeente bijstandsverlening voor deze vorm van huishoudelijke hulp heeft
opengesteld, zijn de beleidskeuzes van Waalwijk aanvullend op de Beleidsregels Bijzondere Bijstand
Baanbrekers.
Via deze bepaling worden de beleidsregels bijzondere bijstand Baanbrekers wel van toepassing
verklaard.
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Bijzondere bijstandsverlening is mogelijk als de belanghebbende geen of onvoldoende draagkracht
uit inkomen of vermogen heeft.
Er is geen draagkracht in het inkomen als het inkomen lager is dan 110% van de WWB-norm
(exclusief vakantietoeslag). Is het inkomen hoger dan wordt 50% van het meerdere als draagkracht
geteld. Het inkomen wordt verminderd met eventuele buitengewone uitgaven (zoals eigen bijdrage
AWBZ, alimentatie- en onderhoudsverplichtingen, hoge woonlasten, voor eigen rekening blijvende
studiekosten en de eigen bijdrage kinderopvang).
Van het beschikbare vermogen wordt het bedrag genoemd in het derde lid van artikel 34 vrijgelaten.
Buiten beschouwing blijft voor een alleenstaanden een bedrag van € 5.850 en voor alleenstaande
ouders en gehuwden een bedrag van € 11.700 (prijspeil juli 2014). Daarnaast kan onder de in artikel
2 en 3 genoemde voorwaarden een extra vermogensvrijlating toegepast worden voor begrafenis- of
crematiekosten.
Artikelen 4 en 5
Deze artikelen behoeven geen toelichting.

4

Beleidsregels huishoudelijke hulp gemeente Waalwijk 2015

