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lnleiding
Nadat wij door een lid van uw raad daarop zijn geattendeerd is ons duidelijk geworden dat wij u helaas
niet hebben geïnformeerd over ons besluit van 12 december 2017 waarbijwijde uitgangspunten
hebben vastgesteld voor het inzetten van het budget Huishoudelijke Hulp Toelage-regeling 2018.
Onder aanbieding van onze verontschuldigingen daarvoor willen wij u ons besluit alsnog toelichten.

lnhoud
Het toenmalige ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 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 maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (HO). Doel was 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 bijdrage van cliënten van € 10,-- naar

€5,- is het aantal afnemers vanaf 2016 aanmerkelijk gestegen.
Vanaf 2017 is het HHT-budget structureel geworden. Gemeenten krijgen vanaf 2017 jaarlijks extra
middelen die worden 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 continurTeit van de
ondersteuning en om vernieuwing in gang te zetten.
Gezien de toename van het gebruik van de HHT regeling en de ontwikkelingen op het gebied van de
HO, (o.a. de jurisprudentie met betrekking tot de uitvoering van HO) was het (nader) onderzoeken
van de inzet van het budget van de HHT regeling vanaf 2018 noodzakelijk. Uit dit onderzoek is naar
voren gekomen dat voorzetting in aangepaste vorm van de regeling wenselijk is.

Gezien

de

besteding van

de dienstencheques, gehaald uit de cijfers vanuit gemeenten

en

zorgaanbieders,is gekozen voor het omlaag brengen van het maximaal aantal dienstencheques. Tot
en met 2017 konden er gemiddeld twee dienstencheques per week per cliënt met een max. van 104
cheques per jaar worden afgegeven. Wij hebben besloten het maximale aantal dienstencheques te
verlagen naar maxim aal 52 uur per jaar. Dit gezien de uitkomsten van de evaluatie en het gemiddelde
aantal afgenomen dienstencheques per cliënt. Binnen de D5 gemeenten heeft een Wmo cliënt in 2016
gemiddeld 28,6 uur ingezet en een mantelzorger 34,7 uur.
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Daarbij zijn wij van mening dat indien er blijkbaar behoefte is aan meer dan
uur "extra"
ondersteuning er breder naar de situatie van de betreffende cliënt gekeken dient te worden omdat dan
blijkbaar de reguliere ondersteuning zoals die wordt geboden vanuit de Wmo-maatwerkvoorziening
tekort schiet.
Omdat er na de evaluatie is gebleken dat er maar een beperkte groep cliënten gebruik maakt van de
regeling is gekozen om de reikwijdte hierop aan te passen.
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De nieuwe doelgroep zal bestaan uit:

¡ Cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning (ipv cliënten met een Wmo brede
indicatie);
o Mantelzorgers om te voorkomen dat deze overbelast raken. (i.p.v. iedere geregistreerde
mantelzorger)
. Tijdelijke ondersteuning voor cliënten die geen Wmo-indicatie hebben en niet direct voldoen aan de
gestelde eisen van de dienstencheques. Dit is bedoeld om maatwerk te kunnen bieden maar wel
onder dezelfde overige voorwaarden binnen de dienstenchequesregeling.
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