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Bijlage: Niet van toepassing

Kennisnemen van
Het besluit om de Huishoudelijke Hulp Toelage in de vorm van dienstencheques te continueren conform
dezelfde voorwaarden als in 2015 en 2016.

lnleiding
Het min¡sterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft voor de jaren 2015 en 2016 budget
beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De HHT is aanvullend op de
maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp Plus. Het ministerie stelt vanaf 2O!7 de HHT-gelden niet meer (zoals

in 2015 en 2016) via een decentralisatie-uitkering beschikbaar, maar heeft een bedrag toegevoegd aan de
integratie-uitkering Wmo. Voorgesteld wordt om de HHT conform de voorwaarden in 2015 en 2016 voort te
zetten.

lnformatie/kernboodschap
Het college heeft besloten om:

t. De dienstencheques Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) voort te zetten conform dezelfde voorwaarden

als in 2015 en 20L6;

2. ln te stemmen met het digitaliseren van de dienstencheques.

Met het cont¡nueren van de HHT- regeling kunnen de volgende doelgroepen aanspraak blijven maken op het

inkopen van (extra) uren Huishoudelijke Hulp:
- lnwoners die reeds Huishoudelijke Hulp Plus ontvangen van de gemeente;
- lnwoners die een Wmo-beschikking hebben, anders dan Huishoudelijke Hulp;

- Mantelzorg mogelijk maken. Dit betreft zowel de ondersteuning voor de mantelzorgers om beter in

staat te zijn mantelzorg te leveren als de ontvanger van mantelzorg die de mantelzorger wil ontlasten
zonder een Wmo-indicatie.

Het voortzetten van deze regeling komt de zelfredzaamheid van deze doelgroep ten goede om zelf te voorzien

in (extra) ondersteuning voor Huishoudelijke Hulp. Het afnemen van de dienstencheques kan tegen een

uurtarief van €22,50 per uur. Een gedeelte van het uurtarief komt voor rekening van de gebruiker. Het andere

deel wordt bijgelegd vanuit de HHT-gelden. ln 2016 bedroeg de inleg van de gemeente uit de HHT-gelden

€L7,50 per uur en de inleg voor de gebruiker €5,- per uur.

ln 2015 is door de Wmo doelgroep 1.817 dienstencheques ingekocht. Dit staat ook gelijk aan het 1.81-7 uur. ln

2016 is dit toegenomen met 9.136 tot een totaal van 10.953 dienstencheques. Deze toename wordt mede

veroorzaakt door een toename binnen de groep mantelzorgers.

Met de voortzett¡ng van de HHT-regeling sluiten we aan bij de vijf andere gemeenten van de D6, waarmee de

dienstencheque in 2015 is ontwikkeld.

Door de dienstencheque te continueren kan op termijn de opgezette infrastructuur benut worden voor een

grote variatie aan huishoudelijke ondersteuning gerelateerde diensten. Diensten waar de inwoner aangeeft

behoefte aan te hebben. Denk hierbij aan klussen in en om het huis, maaltijden, boodschappendienst, tuinieren,

etc. Dit is mogelijk binnen de gestelde voorwaarden van de VNG, de FNV, de CNV en VWS. Hierbij is al

verbinding gelegd met het Roosendaals Leerbedrijf om een breder dienstenaanbod te leveren, zodat studenten

ervaring op kunnen doen en daardoor makkelijker een baan kunnen vinden.

Naast behoud van de werkgelegenheid van medewerkers van de zorgaanbieders, waarvoor deze regeling in

2015 door het ministerie van VWS in het leven is geroepen, is ook verbinding mogelijk met de doelgroep in de



Participatiewet. ln de toekomst kan, bij voldoende vraag van de inwoners voor de dienstencheques, voor de

inwoners die door omstandigheden een beroep hebben moeten doen op de Particípatiewet kansen liggen voor
een baan. Dit maakt het mogelijk om een extra slag te maken in het stimuleren van de participatie en deze

inwoners dichterbij de arbeidsmarkt te krijgen. Het aantal te behouden arbeidsplaatsen is echter wel afhankelijk
van de afname van de dienstencheques, het tarief voor de gebruiker (multipl¡er effect) en van de

contractsomvang van de medewerkers.

Daarnaast is de ontwikkeling om deze regeling te digítaliseren. Dit om het gebruik van de dienstencheques voor
zorgaanbieders en burgers zo makkelijk mogelijk te maken. Via een website vragen burgers hun dienstencheque
aan en kunnen ze direct hun gebruikerstarief betalen. Zo ontstaat er geen probleem met de inning achteraf. De

burger wijst de dienstencheque toe aan de door hem geselecteerde zorgaanbieder. De aanbieders declareren
de geleverde uren bij een platform. Na controle wordt er betaald. Het digitaliseren ontzorgd de gemeente ook
in de administrat¡eve afhandeling. De aanschaf en facturatie van de dienstencheques geschiedt dan digitaal via

een platform en niet meer handmatig bij de zorgaanbieders en gemeente. Tevens komt er periodiek een

managementrapportage beschikbaar.

Voor het continueren van de HHT-regeling en de aanschaf van een digitaal systeem zijn middelen beschíkbaar in

de bestemmingsreserve die voor dit doel geoormerkt zijn. Het Rijk heeft in 2015 en 2016 de HHT-middelen

toegekend als decentralisatie-uitkering. Het ministerie heeft in de toekenningsbeschikking echter wel het
volgende opgenomen: "lndien in de praktijk blijkt dat de HHT-middelen binnen uw gemeente geheel dan wel

gedeeltelijk niet voor het beoogde doel worden ingezet, ga ik er vanuit dat uw gemeente (dat deel van) de HHT-

middelen zal terugstorten". Kenmerk van een decentralisatie-uitkering is dat gemeenten beleidsvrijheid hebben

en er geen terugbetalingsverplichting is. Er moet geen verantwoording aan het ministerie worden afgelegd,

maar aan de gemeenteraad. De algemene rekenkamer heeft geconstateerd dat het verzoek van de

staatssecretaris tot terugstorten, in strijd is met artikel 13 lid 2 van de Financiële verhoudingswet, dat stelt dat
het geld van decentralisatie-uitkeringen ten goede komen van de algemene middelen. Gelet hierop wordt er
vanuit gegaan dat we de resterende middelen niet hoeven terug te betalen.

Consequenties
De HHT-regeling is geen open einde regeling. Uitvoering dient plaats te vinden binnen Rijksmiddelen. Wanneer

de gemeente alleen het beschikbare HHT budget inzet en er blijkt een grotere ondersteuningsbehoefte van de

beschreven doelgroepen te zijn voor (extra) uren Huishoudelijke Hulp kan niet iedereen voorzien worden. Gelet

op het bestedingspatroon 2015 en 2016 is de kans op dit moment nihil dat de Wmo-doelgroep niet volledig
bediend kan worden.

Vanaf 2018 bedragen de beschikbare middelen voor de HHT-regeling structureel € 231.150. ln 2017 is door inzet

van de geoormerkte middelen uít 2015 en 2016 incidenteel €578.408,74 beschikbaar. Dit budget is opgebouwd
uit €179.798,74 uit 20t5 en €398.610 uit 2016. De nog beschikbare middelen van 2015 worden bij de

Bestuursrapportage 20L7 beschikbaar gesteld vanuit de bestemmingsreserve decentralisatie-uitkeringen. De

middelen die het Rijk in 2016 heeft toegekend worden bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2016

beschikbaar gesteld. Deze middelen zullen ingezet worden voor de uitvoering van de HHT-regeling en de

aanschaf van een digitaal systeem. Verwachting is dat uitvoering past binnen de beschikbare budgetten, gelet

op het bestedingspatroon in 2015 en 2016.

Communicatie
Na besluitvorming worden de zorgaanbieders, team WegWijs en de Adviesraad Sociaal Domein geinformeerd

Tevens zal in samenwerking met de betrokken zorgaanbieders de inwoners worden geinformeerd over het
genomen besluit.

Vervolg(procedure)
Met de Bestuursrapportage 20L7 zal het beschikbaar stellen van de middelen meegenomen worden

Bijlagen
Niet van toepassing.

Afsluiting en ondertekening
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
De secretaris, De burgemeester,

/"c.


