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Artikel 1.1.  Begripsbepalingen  
Een aantal begripsbepalingen is aangepast.  Er zijn nieuwe definities van een aantal (nieuwe) 
begrippen toegevoegd. 
- Definitie alfahulp verwijderd. 
- Definitie draagkracht verwijderd. 
- Definitie van forfaitaire tegemoetkoming aangepast: passage over inkomensgrenzen 

verwijderd. 
- Definitie gemaximeerde vergoeding aangepast: passage over inkomensgrenzen verwijderd. 
- Definitie van algemeen toegankelijke voorziening voor zorg-, gemaks- en welzijnsdiensten 
 toegevoegd.  
- Definitie van hulp bij het huishouden aangepast, zodat daaronder wordt verstaan een 
 schoonmaakvoorziening of een voorziening voor persoonlijke dienstverlening.  
- Definities van schoonmaakvoorziening en persoonlijke dienstverlening toegevoegd.  
- Definitie hulp verbonden aan een belangenbehartigingsorganisatie toegevoegd.  
 
Artikel 2.3 Eigen bijdrage en eigen aandeel  
In lid 2 is bepaald dat het college in het besluit de omvang van het pgb vaststelt. Als uitzondering geldt 
het pgb voor hulp bij het huishouden, waarbij een verwijzing is opgenomen naar de artikelen 3.8 en 
3.9. 
 
Artikel 2.5 Inkomensgrens 
Dit artikel is vervallen, aangezien inkomensgrenzen niet zijn toegestaan. 
 
Artikel 2.6 Eigen bijdrage en eigen aandeel 

Nieuw lid 3 toegevoegd in verband met mandatering van de vaststelling en inning van het eigen 
aandeel door het CAK. 
 
Artikel 3.0.1 Een schoon en leefbaar huis. Nieuw artikel betreffende het resultaatsgebied een 
schoon en leefbaar huis (bijlage I Uitvoeringsplan huishoudelijke hulp 2014).  
 
Artikel 3.0.2 Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften. Nieuw artikel betreffende 
het resultaatsgebied beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften (bijlage I 
Uitvoeringsplan huishoudelijke hulp 2014).  
 
Artikel 3.0.3. Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding. Nieuw artikel betreffende het 
resultaatsgebied beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding (bijlage I Uitvoeringsplan 
huishoudelijke hulp 2014). 
 
Artikel 3.0.4. Het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren. Nieuw artikel 
betreffende het resultaatsgebied het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren 
(bijlage I Uitvoeringsplan huishoudelijke hulp 2014). 
 
Alle verwijzingen naar huishoudelijke activiteiten en normtijden zijn verwijderd. 
 
Artikel 3.1 Vormen van hulp bij het huishouden  
Artikel is  aangepast aan de nieuwe organisatie van huishoudelijke taken. Ondersteuning kan op twee 
manieren worden aangeboden: 1. via een schoonmaakvoorziening. 2. via een voorziening voor 
persoonlijke dienstverlening. De algemene voorziening eruit gehaald (paragraaf 4.1 Uitvoeringsplan). 
 
Artikel 3.2 Recht op hulp bij het huishouden  
Wijziging van dit artikel: lid 1 verwijderd in verband met overlap met de nieuwe artikelen 3.0.1 tot en 
met 3.0.4. Nieuw lid 1 tot en met lid 3 conform nieuwe indeling en werkwijze hulp bij het huishouden. 
 
Artikel 3.4 Omvang van hulp bij het huishouden  
Wijziging van dit artikel in verband met het indiceren gericht op het te behalen resultaat, in plaats van 
een indicatie in klassen en gericht op uren (paragraaf 4.1.4 Uitvoeringsplan huishoudelijke hulp 2014). 
 
 



Artikel 3.5 Omvang van het persoonsgebonden budget 
Verwijzing opgenomen naar artikel 3.8 en 3.9. de omvang van het persoonsgebonden budget wordt 
nu niet meer door het college in het besluit geregeld, maar staat nu in de verordening. 
 
Artikel 3.7 Tarief voorziening in natura 
Nieuw artikel betreffende voorzieningen in natura. 
 
Artikel 3.8 Hoogte persoonsgebonden budget 
Nieuw artikel betreffende tarieven persoonsgebonden budget. 
 
Artikel 3.9 Overgangsrecht 
Nieuw artikel betreffende overgangsrecht. 
 


