
 

 

Beantwoording vragen CDA d.d. 7 juni 2017 over huishoudelijke hulp 
portefeuillehouder: K. Telder  
behandelaar: M.J.M. Jehee  
datum: 8 juni 2017 
 
 
De CDA-fractie heeft op 7 juni jl. de vraag gesteld om de financiële gevolgen van de algemene 
voorziening Schoonmaakhulp versus de eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening Schoon huis via 
het CAK voor onze inwoners in kaart te brengen. 
 
Hierbij de reactie van de portefeuillehouder. 
 
In tegenstelling tot het CAK houdt de gemeente bij de hoogte van het inkomen geen rekening met 
iemands vermogen. Het CAK gaat bij het vaststellen van de eigen bijdrage uit van het 
verzamelinkomen plus 8 procent van de grondslag sparen en beleggen. Het CAK hanteert kijkt naar de 
inkomenssituatie van twee jaar geleden. Voor de algemene voorziening wordt enkel uitgegaan van 
het maandinkomen, dat op het moment van de hulpvraag ontvangt. De genoemde inkomens zijn 
brutobedragen, zodat een vergelijking gemaakt kan worden tussen de eigen bijdrage CAK en de 
bijdrage van de algemene voorziening. 
  
Het blijkt volgens informatie van het CAK dat ca. 55 procent van de huishoudens, die bijdrage plichtig 
zijn, de minimale periodebijdrage betalen, te weten € 17,50 per periode van vier weken. Ca. 80 
procent van de cliënten, die momenteel de maatwerkvoorziening Schoon huis ontvangen, is 
pensioengerechtigd. 
 
Mocht blijken dat de algemene voorziening financieel niet passend is, kan de inwoner altijd een 
melding voor een maatwerkvoorziening indienen.  
 
Hieronder is een achttal voorbeelden beschreven. 
 
Voorbeeld 1. 
Alleenstaande, wel pensioengerechtigd, met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm (ca € 
17.940 op jaarbasis) betaalt bij een afname van 1,5 uur per week voor de algemene voorziening 
Schoonmaakhulp € 15,00 per vier weken. 
Ten opzichte van het CAK is dit circa € 11,00 goedkoper. 
  
Voorbeeld 2. 
Alleenstaande, wel pensioengerechtigd, met een inkomen tussen 120 en 150 procent van de 
bijstandsnorm (ca. € 22.425 op jaarbasis) betaalt bij een afname van 1,5 uur per week voor de 
algemene voorziening Schoonmaakhulp € 30,00 per vier weken. 
Ten opzichte van het CAK is dit ca. € 40,00 per vier weken goedkoper. 
  
Voorbeeld 3. 
Meerpersoonshuishouden, wel pensioengerechtigd, met een inkomen tot 120 procent van de 
bijstandsnorm (ca. € 24.715) betaalt bij een afname van 1,5 uur per week voor de algemene 
voorziening  Schoonmaakhulp € 15,00 per vier weken. Ten opzichte van het CAK is dit ca. € 10,00 
goedkoper. Bij het CAK betaalt men ca. € 25,00 per vier weken. 
  
Voorbeeld 4. 
Meerpersoonshuishouden, wel pensioengerechtigd, met een inkomen tussen 120 en 150 procent van 
de bijstandsnorm (ca. € 30.900) betaalt bij een afname van 1,5 uur per week voor de algemene 
voorziening Schoonmaakhulp € 30,00 per vier weken. Ten opzichte van het CAK is dit ca. € 55,00 
goedkoper. 
  
Voorbeeld 5 
Alleenstaande, niet pensioengerechtigd, met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm  
(€ 18.036) betaalt bij een afname van 1,5 uur per week voor de algemene voorziening 
Schoonmaakhulp € 15,00 per vier weken. 
Ten opzichte van het CAK is dit € 2,50 goedkoper. 
  



 

 

 
 
 
Voorbeeld 6. 
Alleenstaande, niet pensioengerechtigd, met een inkomen tussen 120 tot 150 van de bijstandsnorm 
(ca. € 22.545 op jaarbasis) betaalt bij een afname van 1,5 uur per week voor de algemene voorziening 
Schoonmaakhulp € 30,00 per vier weken. 
Ten opzichte van het CAK is dit € 12,50 duurder ( dit is ca. € 2,00 per uur per week duurder). Bij het 
CAK wordt uitgegaan van een inkomensafhankelijke bijdrage van max € 17,50 per vier weken. 
  
Voorbeeld 7. 
Meerpersoonshuishouden, niet pensioengerechtigd, met een inkomen tot 120 procent van de 
bijstandsnorm (ca. € 23.328 op jaarbasis) betaalt bij een afname van 1,5 uur per week voor de 
algemene voorziening Schoonmaakhulp € 15,00 per vier weken. Ten opzichte van het CAK is dit  
€ 15,00 duurder (bij het CAK is er een vrijstelling tot een inkomen van € 35.000 en betaalt men € 0,00).  
  
Voorbeeld 8. 
Meerpersoonshuishouden, niet pensioengerechtigd, met een inkomen tussen 120 en 150 procent van 
de bijstandsnorm (ca. € 29.160 op jaarbasis) betaalt bij een afname van 1,5 uur per week voor de 
algemene voorziening Schoonmaakhulp € 30,00 per vier weken. Ten opzichte van het CAK is dit  
€ 30,00 duurder per vier weken. 
  
 


