
 
 

  
  

Aan de gemeenteraad 

 

Gemeentestukken: 2013 – 96  

  

AMENDEMENT 
 
Onderwerp: Amendement inzake Uitgangspunten, tarieven e.d. huishoudelijke hulp 2014 e.v. 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld in het raadsvoorstel onder: 
4. het tarief met ingang van 1 januari 2014 voor de schoonmaakvoorziening vast te stellen op 
€16,50 per uur en het tarief persoonlijke dienstverlening op €20,50 per uur voor nieuwe cliënten;  
5. het pgb tarief met ingang van 1 januari 2014 voor de schoonmaakvoorziening vast te stellen op 
€16,40 per uur en het tarief voor de voorziening persoonlijke dienstverlening op €20,40 per uur 
voor nieuwe cliënten; 
8. aanvullend hierop voor huidige cliënten (per 1 juli 2014) en nieuwe cliënten (per 1 januari 2014) 
met een pgb tot 1 januari 2015 een extra tarief voor de schoonmaakvoorziening ad €18,05 voor 
hulp geleverd door de zorgaanbieders vast te stellen. 
  
te vervangen door  

 
4. het tarief voor nieuwe cliënten is in 2014 gelijk aan het tarief voor bestaande cliënten; 
5. het PGB tarief voor nieuwe cliënten is in 2014 gelijk aan het PGB tarief van bestaande cliënten; 
8. het tarief voor 2015 wordt na evaluatie uiterlijk in oktober 2014 bepaald. 
 
2. Aanleiding  
Het vaststellen van de Uitgangspunten, tarieven e.d. huishoudelijke hulp 2014 e.v. 
 
3. Aspecten 
In de notitie is aangegeven dat de gemeenten voorbereid willen zijn  op de bezuinigingen van het 
rijk met betrekking tot de thuiszorg. Uitgegaan is van een bezuiniging van 40 % op huishoudelijke 
hulp. Het debat en de besluitvorming moeten nog plaatsvinden in de Tweede en Eerste Kamer. De 
rijksbijdrage in 2014 blijft gelijk aan 2013.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Bij aanname van dit amendement wordt de tekst van de notitie zodanig aangepast, dat blijkt welke 
keuze het gemeentebestuur van Ridderkerk heeft gemaakt. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
N.v.t. 
 
Het raadslid, 
 
 
Arianne Ripmeester, PvdA, 
 
Betreft raadsvoorstel 2013 – 300   
Behandeld in de raadsvergadering van 28 november 2013 
 



 
 

  

  

 
 
 
 

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Tegen 21: VVD, SGP, CU, CDA, D66/GL, gK, LR 
Voor 4: PvdA 
 

 
 


