
 

 

 

Nieuwsbrief Sociaal Domein 
 

 
 
september 2022 
 

Inleiding 
Hierbij ontvangt u de vierde Nieuwsbrief Sociaal Domein van 2022, waarin wij u op de 
hoogte brengen van de lopende zaken.  
 
In deze uitgave informeren wij u over: 
 

 Huishoudelijke ondersteuning.  

 De energietoeslag 

 
 
 
 

Huishoudelijke Ondersteuning 
 
Sinds 2016 was de dienstverlening van de Wmo onderverdeeld in Algemene voorziening 
Schoonmaakondersteuning (SO) en Maatwerkvoorziening Hulp bij huishouden (HbH).  
 
Periodiek moeten contracten die aflopen opnieuw worden aanbesteed. Dit was ook het geval 
bij de Schoonmaakondersteuning en de Hulp bij huishouden. Door o.a. de impact van corona 
zijn de overeenkomsten extra verlengd. De nieuwe aanbesteding betekent dat de organisatie 
van de dienstverlening van de gemeenten aan de inwoners wijzigt.  
 
De opzet van Schoonmaakondersteuning voldeed niet meer aan de doelstellingen van de 
gemeenten. De loonschalen van Schoonmaakondersteuning en Hulp bij huishouding zijn 
gelijkgetrokken (AMvB reële kostenprijs Wmo, oktober 2018). Daarnaast is er een 
aanzuigende werking n.a.v. de invoering van het abonnementstarief Wmo. Hierdoor zijn er 
geen kostenvoordelen meer te realiseren met deze Algemene Voorziening.  
 
Inmiddels zijn ook de beheersmaatregelen voor de kostenontwikkelingen in het Sociaal 
Domein door uw colleges en raden vastgesteld, waarin meer sturingsmogelijkheden worden 
gevraagd. Dit heeft geleid tot een herstructurering en een nieuwe benaming (Huishoudelijke 
Ondersteuning) van de dienstverlening. Hierin zijn ook de uitkomsten verwerkt van de 
marktconsultering, van de Klankbordgroep Sociaal Domein (afvaardigingen van de vier 
BUCH-gemeenteraden) en van de vier Adviesraden Sociaal Domein.  
De nieuwe overeenkomsten zijn ingegaan per 1 maart 2022. 
 
De kenmerken van de nieuwe Huishoudelijke Ondersteuning zijn: 

 Alles is maatwerk.  

 Meer en vaker regie bij de gemeente en een betere samenwerking met aanbieders bij 
het werken aan ondersteuningsdoelen. (dus niet secundair schoonmaken, maar een 
inwoner ook leren wat hij of zij nog wél of weer zelfstandig kan uitvoeren.) 

 Betere managementrapportages, sneller en beter inzicht in ontwikkelingen. 
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 Alles via iWmo berichtenverkeer (starten en stoppen van ondersteuning, declaraties, 
etc.) en geen bulkfacturen meer. Alle cliënten zijn nu in beeld bij de gemeente, wat bij 
Schoonmaakondersteuning niet zo was: de aanbieder administreerde vooral zelf. 

 Meer aanbieders (van 6 naar 10) en geen exclusieve percelen (of “wijken”) voor 
aanbieders. Axxicom leverde eerst exclusief Schoonmaakondersteuning voor Heiloo.  

 Met Huishoudelijke Ondersteuning+ kunnen we aanvullend maatwerk leveren. Zo  
voorkomen we dat aanvullend lichte Wmo-begeleiding over taken moet beschikken 
die de vaste medewerker Huishoudelijke Ondersteuning ook kan uitvoeren, tegen 
ongeveer de helft van de kostprijs.  

 Meer mogelijkheden om te toetsen op eigen kracht. De algemene voorziening 
Schoonmaakondersteuning gaf nauwelijks juridische ruimte om aanvragen af te 
wijzen. Ook niet wanneer zelfs duidelijk was dat inwoners nog mogelijkheden vanuit 
eigen kracht hadden. De komende jaren blijven we dit doorontwikkelen en voorkomen 
zo dat ondersteuning schaars wordt voor hen die dit het hardst nodig hebben. 

 Mogelijkheid om werktijden te verruimen. Wanneer we (indien wenselijk) ’s avonds of 
in het weekend kunnen werken kunnen de aanbieders meer medewerkers werven.  

 Alle aanbieders stellen een plan op om lokaal medewerkers met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te betrekken (SROI). 

 Het dichtbij huis kunnen werken stimuleren. Medewerkers hebben minder reistijd en 
kunnen op de fiets. Aanbieders moeten een duurzaamheidsplan hebben. 

 Kwaliteitsborging en het verbeteren van de communicatie met de cliënt. 

 Borging van (vroeg)signaleringsfunctie. 

 Kennis over en deelname aan het netwerk van (voorliggende) voorzieningen in het 
BUCH-werkgebied. 

 
De 10 aanbieders met wie in het BUCH-werkgebied een overeenkomst is afgesloten: 

 Alfa&Zorg 

 Alphatrots  

 Axxicom  

 Buurtdiensten  

 De Zorgspecialist  

 Magentazorg  

 MIEP 

 Thuiszorg INIS 

 Tzorg, ViVA!  

 Zorggroep 
 
Er is geen overeenkomst met Zorgcirkel gesloten. Hun bestaande cliënten (ca. 75 inwoners, 
voornamelijk uit de Egmonden en een klein deel uit Heiloo) zijn inmiddels overgedragen. Er 
zijn hierover afspraken gemaakt, zodat de Zorgcirkel de huishoudelijke ondersteuning kan 
blijven geven aan cliënten, die in hun woon-zorgcomplexen wonen en die nog onder de Wmo 
vallen. Ook blijven zij Wmo-begeleiding leveren. 
 

De energietoeslag 

Op 15 maart 2022 is het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag lage inkomens in werking 
getreden. Inwoners met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum komen in 
aanmerking voor deze toeslag. De gemeente kan aan inwoners (alleenstaanden en 
gezinnen) die aan de voorwaarden voldoen een energietoeslag toekennen, zonder te 
controleren of de energiekosten van die inwoners daadwerkelijk sterk gestegen zijn en of die 
inwoners over voldoende middelen (vermogen) beschikken om de energierekening te 
kunnen betalen.  
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De aantallen tot nu toe  
Een groot deel van de doelgroep is bekend bij de gemeente. Bijvoorbeeld omdat de inwoner 
een uitkering ontvangt of een beroep heeft gedaan op een regeling in het kader van het 
minimabeleid. Aan deze inwoners is de energietoeslag automatisch uitbetaald. Zij hebben de 
toeslag dus niet hoeven aan te vragen. De aantallen per gemeente zijn in onderstaande 
tabel uiteengezet.  

Gemeente Inwoners met:  
bijstandsuitkering 

 
IOAW 

 
IOAZ 

 
minima-
regeling 

 
AIO 

Totaal per 
gemeente 

Bergen 245 12 4 125 33 419 

Castricum 309 10 2 208 22 551 

Heiloo 205 6 3 105 19 338 

Uitgeest  142 5 1 41 11 200 

Totaal 901 33 10 479 85 1508 

 
Er zijn ook inwoners die aan de voorwaarden voldoen, maar die niet bekend zijn bij de 
gemeente. Bijvoorbeeld omdat zij niet eerder een beroep hebben gedaan op een regeling 
en/of omdat zij bekend zijn bij een andere instantie (zoals het UWV). Deze inwoners kunnen 
vanaf 16 mei 2022 de toeslag zelf aanvragen. De aantallen per gemeente zijn in 
onderstaande tabel uiteengezet (d.d. 16 augustus 2022). 

 
In totaal zijn er binnen de BUCH-gemeenten na 3 maanden 1743 aanvragen ingediend. 
Daarvan zijn er 257 afgebroken, bijvoorbeeld omdat er een dubbele aanvraag was gedaan of 
omdat er neppe gegevens zijn gebruikt. Dit maakt dat er 1486 rechtmatige aanvragen zijn 
gedaan. Daarvan zijn er – tot nu toe – 1035 toegekend en 349 afgewezen. Bij de 102 
aanvragen die nog in behandeling zijn is het in de meeste gevallen nodig om nog extra 
gegevens aan te leveren. De aanvragen worden binnen de gestelde termijnen afgehandeld.  
 
De verhoging naar 1300 euro  
In juli 2022 is bekend geworden dat het Rijk de toeslag verhoogt van 800 euro naar 1300 
euro. Een belangrijk uitgangspunt is dat de doelgroep gelijk blijft. De inwoners die de toeslag 
van 800 euro al hebben ontvangen, krijgen automatisch een nabetaling (van 500 euro). Zij 
hoeven dus geen nieuwe aanvraag in te dienen. Bij nieuwe aanvragen van de 
energietoeslag kan het verhoogde bedrag van 1300 euro gehanteerd worden. Naar 
verwachting zullen we in het najaar gereed zijn om van start te gaan met zowel de 
nabetalingen als de nieuwe verhoogde bedragen. Er zal uitgebreid gecommuniceerd worden 
naar de inwoners. Dit zal, net als bij de start van de regeling, zo breed mogelijk gedaan 
worden via de gemeentelijke kanalen, lokale media en in samenwerking met 
maatschappelijke organisaties. 
 

Gemeente Aangevraagd  Toegekend Afgewezen Afgebroken In behandeling 

Bergen 652 381 138 96 37 

Castricum 510 319 97 76 18 

Heiloo 431 249 84 71 27 

Uitgeest 150 86 30 14 20 

Totaal 1743 1035 349 257 102 


