
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

14 januari 2008 bij ons college ingekomen vragen van mevrouw J.M.J. Kropman en 

het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Haarlem, 14 januari 2008 

 

 

Geacht college van B & W, 

 

 

In nummer 02/08 van ‘Binnenlands Bestuur’ staat een bericht over de herindicering 

van de Huishoudelijke Verzorging voor PGB houders. In dat bericht wordt duidelijk 

dat veel aanvragers bij herindicering voor Huishoudelijke verzorging minder uren 

zorg krijgen toegewezen.  Omdat daarnaast de tarieven voor Huishoudelijke 

verzorging voor een PGB landelijk gezien veelal lager liggen dan toen deze 

budgetten uit de AWBZ betaald werden, levert dat voor een aantal PGB houders 

problemen op.  Zij zien zich geconfronteerd met minder budget maar hebben nog 

steeds dezelfde hulp nodig. Volgens het genoemde bericht heeft staatsecretaris 

Bussemaker een brief aan gemeenten gestuurd waarin staat dat deze moeten 

oppassen voor inkomensdalingen bij mensen, die hun hulp regelen via het PGB. 

Waar nodig, stelt zij, moeten gemeenten maatregelen treffen, aldus ‘Binnenlands 

Bestuur’.  

 

Naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:  

 

1. Wat is de stand van zaken rondom de herindicering van de Huishoudelijke 

verzorging?  

 

2. Is er in Haarlem sprake van een ‘gat’ tussen de oude AWBZ tarieven en de 

huidige PGB bedragen (zoals onlangs vastgesteld)?  

 

3. Zoja, hoe groot zijn de verschillen per klasse?  

 

4. Zijn er PGB houders in Haarlem, die te maken krijgen met genoemde 

inkomensdaling?  
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5. Welke maatregelen denkt het college te nemen om aan het verzoek van de 

staatssecretaris te kunnen voldoen?  

 

 

 

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw antwoord, 

 

 

 

Namens de PvdA fractie, Annemiek Kropman  

 

 

 

Aan mevrouw J.M.J. Kropman 

lid van de gemeenteraad 

H. Heyermansplein 4 

2024 JJ  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 14 januari 2007 

herindicering Huishoudelijke Verzorging 

PGB houders 

 

 

Geachte mevrouw Kropman, 

 

In reactie op uw verzoek van 14 januari 2008 waarin u  ons een aantal vragen stelt 

inzake de herindicering van de huishoudelijke Verzorging PGB houders treft u 

onderstaand de beantwoording aan. 

 

Opmerkingen vooraf: 

 Een Persoonsgebonden Budget (PGB) is een financiële bijdrage van de 

gemeente waarmee de cliënt zelf de benodigde hulp bij het huishouden kan 

regelen. Deze bijdrage wordt specifiek voor dit doel aan de cliënt toegekend en 

mag ook alleen hieraan worden besteed. Een PGB kan dus niet beschouwd 

worden als een onderdeel van het inkomen van de betreffende cliënt. De 

staatssecretaris schrijft in haar brief aan de gemeente dan ook niet over 

inkomensdaling maar over een mogelijkheid dat cliënten over onvoldoende 

budget beschikken.  

 

Beantwoording van de gestelde vragen:  

1. Wat is de stand van zaken rondom de herindicering van de huishoudelijke 

verzorging? 

 

Antwoord 

Herindicatie van de overgangscliënten met PGB is nagenoeg voltooid. Daarbij is, 

op dezelfde wijze als bij de cliënten met zorg in natura, een onderscheid gemaakt 

tussen cliënten ouder en jonger dan 75 jaar. Bij cliënten die ouder zijn dan 75 jaar, 
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is de bestaande indicatie met de daarbij behorende looptijd overgenomen. Bij 

cliënten die jonger zijn dan 75 jaar, heeft een herindicatie plaatsgevonden.  

Het betrof 308 cliënten. Hiervan is 94% volledig afgerond (stand 22 januari 2008). 

De resterende 6% (18 cliënten) vraagt nog enige tijd, onder meer vanwege het 

benodigde additionele medisch advies.  

 

2. Is er in Haarlem sprake van een ‘gat’ tussen de oude AWBZ tarieven en de 

huidige PGB bedragen (zoals onlangs vastgesteld)? 

 

Antwoord 

Bij de gemeente Haarlem is geen sprake van een zogenoemd ‘gat’ tussen de oude 

AWBZ tarieven en de huidige PGB bedragen. Bij de invoering op 1-1-2007 zijn de 

oude AWBZ tarieven gevolgd en geïndexeerd. Ook voor 2008 is opnieuw een 

indexering van de PGB tarieven toegepast. Dit heeft geleid tot PGB tarieven die 3,9 

% hoger liggen dan de AWBZ tarieven in 2006.  

 

TARIEVEN 2008  TARIEVEN 2006 

Klasse  Uren / week Tarief per jaar    Tarief per jaar  

Klasse 1    0 – 1,9  €      919,00  €    884,00  

Klasse 2   2 – 3,9  €   2.758,00  €              2654,00 

Klasse 3   4 – 6,9  €   5.057,00  €              4866,00 

Klasse 4   7 – 9,9  €   7.816,00  €              7520,00 

Klasse 5              10 – 12,9                 € 10.574,00                          €   10.175,00 

Klasse 6              13 – 15,9                € 13.330,00  €           12.828,00 

 

3. Zo ja, hoe groot zijn de verschillen per klasse? 

 

Zie antwoord op vraag 2.  

 

4. Zijn er PGB houders in Haarlem, die te maken krijgen met genoemde 

inkomensdaling? 

 

Antwoord 

De groep overgangscliënten met PGB, jonger dan 75 jaar, omvatte 308 personen. 

Bij 91 cliënten van deze groep liep de indicatie in de loop van 2007 af. Voor hen is 

gedurende het jaar 2007 al een reguliere procedure uitgevoerd op basis van een 

eigen aanvraag van de betreffende cliënt.  

 

Voor de resterende groep van 217 cliënten is eind 2007 alsnog een 

herindicatieprocedure uitgevoerd. Voor 18 personen is de herindicatie nog niet 

geheel afgerond (zie ook vraag 1.). Vier personen hebben gekozen voor zorg in 

natura.  

 

Voor 17 personen is een nieuwe indicatie afgewezen. Conform de geldende 

gemeentelijke regelgeving komt deze groep niet (meer) in aanmerking voor hulp bij 

het huishouden. Veelal betreft dit situaties waarbij een huisgenoot de huishoudelijke 

taken kan overnemen: de zogenoemde “gebruikelijke zorg”. 
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Twintig personen hebben zelf aangegeven geen behoefte meer te hebben aan hulp 

bij het huishouden. Bij nog eens 20 personen is om andere reden de 

herindicatieprocedure afgebroken. Bijvoorbeeld omdat betreffende cliënt is 

opgenomen in een zorginstelling.  

 

De groep overgangscliënten met PGB die eind 2007 een herindicatie heeft gekregen 

omvat 138 personen. Bij 13 daarvan is de klasse (= het aantal geïndiceerde uren) 

verlaagd. Bij 32 personen is de klasse verhoogd.  

Bij de resterende groep van 93 personen is de klasse ongewijzigd gebleven. Voor 

deze laatste groep is er dus na de herindicatie niets gewijzigd.  

  

Overgangscliënten met PGB, jonger dan 75 jaar  

          

  Aantal overgangscliënten 308   

   In de loop van 2007 geherindiceerd 91   

  Resteert voor herindicatie eind 2007 217   

   Nog niet volledig afgehandeld 18   

  Afgehandeld bij herindicatie 199   

   Overgestapt naar zorg in natura 4   

   Afgewezen 17   

   Op eigen verzoek ingetrokken 20   

   Proces gestopt 20   

  Toegekend bij herindicatie eind 2007 138   

   Verlaagd in klasse 13   

   Dezelfde klasse 93   

   Verhoogd in klasse 32   

          

 

 

5. Welke maatregelen denkt het college te nemen om aan het verzoek van de 

staatssecretaris te kunnen voldoen?  

 

Antwoord 

In het algemeen wordt een gewenningstermijn van een aantal maanden gehanteerd 

bij cliënten waar sprake is van een substantiële verlaging (of zelfs beëindiging ) van 

de zorg. Cliënten worden standaard gewezen op de bestaande fiscale en sociale 

regelingen voor financiële tegemoetkoming. Daarbij wordt verwezen naar de hulp 

die Loket Haarlem kan bieden bij het aanvragen van dergelijke regelingen.  

 

Geconcludeerd mag worden dat binnen de gemeente Haarlem in beginsel geen 

sprake kan zijn van de problemen waarvan de staatssecretaris is haar brief melding 

maakt. Cliënten die in aanmerking komen voor hulp bij het huishouden krijgen 

immers daarvoor een passende indicatie. Wanneer er na de herindicatie sprake is 
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van vermindering of staken van de zorg, is dit in overeenstemming met de geldende 

regelgeving.  

 

Cliënten die gebruikmaken van de mogelijkheden van een PGB, worden niet 

geconfronteerd met een daling van het beschikbare budget. De gemeente Haarlem 

heeft immers gekozen voor indexering van de tarieven die onder de AWBZ werden 

gehanteerd. Er zijn in Haarlem geen bezuinigingen doorgevoerd op deze tarieven.  

 

Wij hopen hiermee uw vragen voldoende beantwoord te hebben. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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