
 

 

Beantwoording vragen SP d.d. 7 december 2017 over de Verordening 
maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2018 
Portefeuillehouder: F. Langeveld 
Behandelaar: M.J.M. Jehee 
d.d. 11 december 2017 

 
Tijdens de beeldvormende raad van 7 december jl. stelde de SP-fractie de volgende vraag: 
 
“In de verordening staat dat mensen een eigen bijdrage van €18,95 per uur moeten 
betalen voor Wmo Schoon huis. In de verordening staat dat inwoners € 24,00 per uur gaan 
betalen. Vraag: waarom betalen inwoners meer dan de gemeente zelf aan zorgaanbieders 
betaalt?  
 
Hierbij de reactie van de portefeuillehouder: 
 
In de verordening is in artikel 19 onder b(bijdrage in de kosten van een algemene 
voorziening) het volgende opgenomen: 
 
De kostprijs voor de algemene voorziening Schoonmaakhulp bedraagt in 2018 € 24,00 per 
uur. Dit is het tarief dat elke inwoner in gemeente Doetinchem moet betalen als hij 
huishoudelijke hulp wil kopen bij de gecontracteerde aanbieder en verder geen beperking 
heeft. 
Voor Wmo-cliënten komen in aanmerking voor een korting. In plaats van € 24,00 betalen 
zij een bedrag van € 7,50 per uur. Dit noemen we ook wel Schoonmaakhulp – korting. In 
dat geval betaalt de gemeente de gecontracteerde aanbieder het verschil tussen € 24,00 - 
€ 7,50 = € 16,50 per uur. De gecontracteerde aanbieder int bij de Wmo-cliënt de bijdrage 
van € 7,50 per uur. 
 
Het bedrag van € 18,95 dat als eigen bijdrage Schoon huis dat door de SP-fractie wordt 
genoemd, heeft op het volgende betrekking: 
 
In de periode 2015 tot en met 2017 heeft gemeente Doetinchem contracten met ca. 107 
aanbieders voor huishoudelijke hulp. Al deze aanbieders hebben in 2014 zelf hun tarief 
aangegeven, waardoor er sprake was van verschillen in tarieven. Voor het bepalen van de 
eigen bijdrage is het noodzakelijk dat de gemeente de juiste tarieven aanlevert. Om te 
voorkomen dat voor hetzelfde product 107 verschillende tarieven in omloop waren, heeft 
de gemeente destijds ervoor gekozen om te werken met een gemiddelde tarief. Voor 2017 
bedraagt dit gemiddelde uurtarief Schoon huis € 18,95. 
 
Vanaf 2018 werkt de gemeente met uniform tarief voor de maatwerkvoorziening Schoon 
huis. De gemeente heeft het tarief voor alle tien aanbieders bepaald op € 23,40 per uur. 
Dit tarief wordt door de gemeente aan het CAK doorgegeven. Het CAK berekent op basis 
hiervan wat een Wmo-cliënt aan eigen bijdrage voor de maatwerkvoorziening Schoon huis  
moet betalen. 
 
Voor de algemene voorziening Schoonmaakhulp wordt een uurtarief van € 24,00 
gehanteerd. Het verschil van € 0,60 is bedoeld om de aanbieder in de gelegenheid te 
stellen de toegang te organiseren. 
 
 


