
Financiële bijlage Regeling ziektekosten en huishoudelijke hulp Ridderkerk 
 

 
Bron: Stimulanz, minimascan voor gemeente Ridderkerk. 

 
 

 Overgeheveld budget afschaffing Wtcg/CER vanuit Rijk in Ridderkerk is in 2015: € 538.200,-* 

 Budget HH; in principe betalen uit gelden WMO-beleid 

 Budget Noodfonds: nieuw te reserveren uit gelden Wtcg 2015: € 5000 
 
* € 538.200,- is opgenomen in de begroting. Dit bedrag is een berekening door bureau BS&F. De 
eerdere berekening van €727.908,- was een ruwe berekening van de omslag. Het verschil blijft binnen 
het sociaal domein. 
 
Huishoudelijke hulp 
We hebben in de raming van de uitgaven HH voor 2015 nog geen rekening gehouden met de effecten 
van de algemene voorziening en de minimaregeling.  Volgens onderstaande berekening zal 75% van 
alle nieuwe toekenningen geen maatwerkvoorziening zijn, maar een algemene voorziening. Deze 
zullen dus niet meer drukken op de uitgaven Wmo Huishoudelijke hulp. Van de 75% die naar de 
algemene voorziening gaan, zal 60% vallen onder de genoemde minimaregeling. De kosten van deze 
regeling zullen drukken op het budget Wmo Huishoudelijke hulp. De uitgaven zijn dus lager wanneer 
dit bekostigd werd binnen de maatwerkvoorziening. Binnen het budget Wmo Huishoudelijke hulp is 
hiervoor dus de ruimte om dit op te vangen. 
 
Huishoudelijke hulp (ingangsdatum 1/1/2015) 
Vertrekpunt voor berekening kosten minimaregeling HH: 

 Vaststelling aantallen klanten -> doorrekening op basis nieuwe aanvragen HH 2014  

Jaar:

Gemeente/provincie: Ridderkerk

Tabel 1. Omvang en samenstelling doelgroep armoedebeleid (raming)

101% 105% 110% 115% 120% 125%

Inkomen uit arbeid 170 200 250 300 360 430

Inkomen uit eigen onderneming 120 130 130 140 160 170

Uitkering werkloosheid 20 30 50 50 60 70

Uitkering ziekte/arbeidsongeschikt 30 80 90 110 130 150

Uitkering ouderdom/nabestaanden 310 450 650 960 1.310 1.630

Uitkering sociale voorzieningen 290 350 430 450 470 480

Overig overdrachtsinkomen 0 10 10 10 10 10

Totaal 940 1.250 1.610 2.020 2.500 2.940

Tabel 2. Percentage huishoudens met een inkomen tot …% van het sociaal minimum

101% 105% 110% 115% 120% 125%

4,61% 6,1% 7,9% 9,9% 12,2% 14,4%

Tabel 3. Aantal kinderen < 18 jr. in huishoudens met een inkomen tot …% van het sociaal minimum

101% 105% 110% 115% 120% 125%

550 660 770 770 860 970Ridderkerk

Aantal huishoudens met een inkomen tot …% van het sociaal minimum

2014

Ridderkerk



 Ongeveer  60% van de aanvragers HH heeft een inkomen tot 130% van het 
bestaansminimum 

 Landelijk cijfer:  75% van de aanvragers kan uit de voeten met een schoonmaak 
ondersteuning 

 Doorrekening kosten per gemeente op basis van  maximaal  10 uur 
schoonmaakondersteuning per 4 weken (= 130 uur p.j.) 

 Goedkoopst adequate uurtarief preferred supplier (huidige natura aanbieder HH) via de 
algemene voorziening: € 16,50* 

 
Ridderkerk 
(136 HH klanten x 60% x 75%) =      61        klanten x € 2.145,- = € 130.845,-** 
* Prijspeil 2015. NB Afhankelijk van de toekenning Huishoudelijke Hulp Toelage wordt de bijdrage van 
de klant gebruikt om alle preffered suppliers (huidige natura aanbieders HH) een aanbod te kunnen 
laten doen voor de minima. 
** Dekking wordt vooralsnog gevonden binnen de begroting HH 
Eigen bijdrage inwoner: nihil 
 Bekostiging; budget WMO  

 

Bijzondere bijstand medische kosten 

Huidige kosten; zie schema hieronder 

 
Gegevensuitvraag Evaluatie CZM 2013 
CBS codes op basis van richtlijnen BUS 2008 

Gemeente / ISD:  Ridderkerk 
Wat zijn de uitgaven bijzondere bijstand voor medische kosten over de periode 1-1-2013 t/m 31-12-2013?  
CBS code Uitgaven Kostensoort 
Huishoudelijke hulp of gezinshulp 10  € 204,93  
Geneesmiddelen 74  € 171,99  
Bril 75  € -  
Andere hulpmiddelen (geen bril) 76  € 87,50  
Dieetkosten 77  € 566,64  
Opname in ziekenhuis e.d. 80  € -  
Kosten huisarts 81  € -  
Intra/semi-murale 
verpleging/verzorging 

82  € -  

Verpleging aan huis 83  € -  
Kosten in verband met geboorte 84  € -  
Kosten specialist 85  € 200,00  
Kosten fysiotherapie 86  € 137,50  
Kosten tandarts 88  € 443,85  
Overige medische/paramedische 
hulp 

89  € 1.090,00  

Totale kosten  € 2.902,41   

 

 Verwachtte kosten; er wordt geen hogere uitgave verwacht op dit terrein omdat het huidige beleid 
gelijk is aan het nieuwe beleid.  

 

Bijzondere bijstand aanvullende verzekering 

Huidige kosten; Aantal deelnemers in 2013 die 10 euro per maand ontvangen voor de aanvullende 
verzekering 820 x 10 euro= € 8.200 per maand is € 98.400 per jaar. 
 

 pakket gemeenten 
start 

pakket gemeente extra  pakket gemeenten 
extra uitgebreid 

Verwachtte kosten 
in euro’s 

20 37,75 44 

Vergoeding 50% 10,00 17,87 22,00 

De maximale kosten berekend voor het duurste pakket aan de hand van de bekende verzekerden in 
2014:  



820 verzekerden met een inkomen tot 110% x € 22,00 = € 18.040 p.m. =    € 216.480 per jaar. 
89 verzekerden met een inkomen tussen 110 en 130% x € 22,00= € 2.003=  €  23.496 per jaar 
        Totaal  € 239.976 per jaar 
De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Naar verwachting zal het aantal 
deelnemers stijgen tov 2014 als gevolg van het gemoderniseerde verzekeringspakket, het afschaffen 
van de Wtcg & de CER, en de promotie van deze gemoderniseerde collectiviteit. Niet iedereen zal het 
duurste pakket kiezen en er kunnen ook nieuwe deelnemers bijkomen. 
 Bekostiging; gelden afschaffing Wtcg 
 
Onderdeel Eigen Risico Zorgverzekering 

Huidige kosten; aantal aanvragen chronisch zieken 2013 ((100 euro voor eigen risico zorgverzekering) 
181 x 100 euro = € 18.100 per jaar. 
Verwachtte kosten; in nieuwe regeling is maximaal 50% van € 375 eigen risico =  
€ 187,50 per jaar x 181 aanvragers = € 33.937,50 per jaar. 
De hoogte van de kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Naar verwachting zal het aantal 
deelnemers stijgen tov 2014 als gevolg van het gemoderniseerde verzekeringspakket, het afschaffen 
van de Wtcg & de CER, en de promotie van deze gemoderniseerde collectiviteit. 
 
 Bekostiging; gelden afschaffing Wtcg 
 
 
Noodfonds 

In Ridderkerk is er een reeds bestaand noodfonds. Dit fonds wordt beheerd door het Lokaal 
Zorgnetwerk. 
 


