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lnleiding
Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor de jaren 2015 en 2016 extra budget beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de huishoudelijke hulp toelage (HHT). De HHT is aanvullend op de Wmomaatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (HO). Het doel van de regeling was primair de
werkgelegenheid bij aanbieders van huishoudelijke hulp te stimuleren.
ln dat kader hebben de gemeenten Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Rucphen en Zundert (D5)
gezamenlijk de dienstencheque ontwikkeld. ln 2015 werd er nog weinig gebruik gemaakt van de
dienstencheque, maar onder andere door het verlagen van de eigen bijdrage van cliënten naar €5,-laat2016 een stijging van het gebruik zien. De verwachting dat er in 2016 in de gemeente Moerdijk
ongeveer 6.000 dienstencheques zijn gekocht.

Vanaf 2017 wordt het HHT-budget structureel. Gemeenten krijgen vanaf 2017 € 40 miljoen per jaar
oplopend tot structureel € 100 miljoen per jaar in 2O21. Het budget wordt toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo/huishoudelijke hulp. Dit zorgt ervoor dat de keuzemogelijkheid voor de inzet van de
HHT wordt verbreed.
Gemeenten krijgen de ruimte om lokaal en/of regionaal afspraken te maken die ten goede komen aan
de continuìteit van de ondersteuning en om vernieuwing in gang te zetten.
Het gemeentelijk budget bedraagt:
2017

2018

2019

2020

€ 120.000

€ 120.000

€ 120.000

€ 145.000

€

2021
263.000

Omdat in 2017 de voor 2016 en 2017 gemaakte afspraken op het gebied van de Huishoudelijke Ondersteuning met de huidige zorgaanbieders worden geëvalueerd zullen de nieuwe mogelijkheden in
relatie met die evaluatie in de loop van 2O17 worden onderzocht.
ln afwachting daarvan heeft het college besloten om de huidige HHT-regeling voor 2017 door te
zetten.

lnformatie
De doelgroepen die gebruik kunnen maken van de dienstencheques zijn inwoners met een Wmoindicatie en ontvangers van mantelzorg dan wel mantelzorgers zelf. Mantelzorgers die door (tijdelijke)
ondersteuning in hun leefeenheid ontlast worden waardoor zij (beter) in staat zijn tot het geven van
mantelzorg en/of ontvangers van mantelzorg die (tijdelijk) HO ontvangen waardoor de mantelzorger
zich kan richten op het bieden van andere ondersteuning.
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Een dienstencheque kan door de doelgroepen worden ingezet voor aanvullende ondersteuning op
huishoudelijke werkzaamheden. Dit is bijvoorbeeld een grote (jaarlijkse) schoonmaak, extra beurten
en/of ruimten die niet onder het resultaat HO/HO+ vallen zoals de zolder, de kelder en/of het schuurtje
opruimen en de binnenkant van de kasten schoonmaken en het opnieuw inrichten of het schoonmaken van de buitenruimte van de woning zoals de ramen lappen. Een gebruiker kan nu per week, twee
cheques afnemen; dus in totaal 104 cheques per jaar.
Deze lijn wordt voortgezetin 2017.

Bijlagen:
Niet van toepassing
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