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lnleiding
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (WS) heeft in de jaren 2015 en 2016 budget
beschikbaar gesteld aan gemeenten voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). De HHT was
aanvullend op de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp. Deze maatregel was in eerste instantie
bedoeld om de mogelijk negatieve gevolgen van Rijksbezuinigingen te compenseren; niet alleen
gevolgen voor inwoners maar ook de gevolgen voor de werkgelegenheid in de zorg. Sinds 2017
worden de HHT-gelden niet meer (zoals in 2015 en 2016) via een decentralisatie-uitkering beschikbaar
gesteld, maar is er een bedrag toegevoegd aan de integratie-uitkering Wmo.

In 2015 heeft het college van B&W besloten om de dienstencheques beschikbaar te stellen aan:

Inwoners die reeds Huishoudelijke Hulp (Plus) onWangen van de gemeente;

Inwoners die een Wmo-beschikking hebben, anders dan Huishoudelijke Hulp;
Mantelzorgers, zowel directe verstrekking van cheques aan mantelzorgers om hen beter in
staat te stellen mantelzorg te leveren als via de onWanger van mantelzorg die de mantelzorger
wil ontlasten zonder een Wmo-indicatie

lnformatie/kernboodscha p

Het beleid is de afgelopen maanden geëvalueerd naar aanleiding van het nieuwe bestuursakkoord en
op basis daarvan is geconcludeerd dat continuering wenselijk is, Sinds de invoering van de
dienstencheques in 2015, zijn deze - voor de vastgelegde doelgroepen - ingezet voor het inkopen van
extra uren ondersteuning Hulp bij het Huishouden. Na een aarzelend begin in 2015 is de inzet van
dienstencheques in de daaropvolgende jaren gestegen tot zo'n 17.000 uur waarmee het budgetplafond
jaarlijks werd bereikt. Ook het Steunpunt Mantelzorg geeft hierbij aan dat dienstencheques een
belangrijk instrument vormen om mantelzorgers te ontlasten in hun taak.
Daarnaast is geconcludeerd dat de oorspronkelijke doelstellingen van de dienstencheques - de
werkgelegenheid in de zorg en de compensatie van negatieve gevolgen van rijksbezuinigingen - niet
meer actueel zijn. Bij het continueren van de dienstencheques, waarbij we ons nadrukkelijker richten
op de nieuwe doelstelling, kunnen we gebruik maken van de mogelijkheid die een
samenwerkingsverband met het leerwerkbedrijf van het ROC Kellebeek ons biedt om de inzet van
leerlingen te koppelen aan de dienstencheques. Zo kunnen we een win-win situatie bereiken omdat we
zowel inwoners in een kwetsbare positie helpen om langer zelfstandig te blijven leven en wonen als
ROC-leerlingen in staat stellen om werkervaring op te doen.

Verder is het - met het oog op het doel mensen langer zelfstandig te laten blijven wonen - wenselijk
om de dienstencheques nadrukkelijker te koppelen aan het versterken van het voorliggend veld. Dit
kan door de cheques beschikbaar te stellen voor alle inwoners die in een kwetsbare situatie dreigen te
raken maar nog geen Wmo-indicatie hebben. Hierbij moet de ondersteuning zich richten op versterken
zelfredzaamheid. Bijvoorbeeld door hen te leren het huishouden zelf te doen, hen digitale
vaardigheden bij te brengen waardoor zij weer in staat zijn zelf hun administratie bij te houden etc.
etc. Met name dit soort vormen van ondersteuning kan prima door de ROC-leerlingen geboden
worden.



Hiervoor is het wel nodig om de uitgifte - die voorheen liep via de aanbieders van Hulp bij het
Huishouden - te beleggen bij WegWijs. Om deze omzetting voor te bereiden en de backoffice erop in
te richten is enige tijd nodig, Om die reden is besloten om de beleidswijziging in te laten gaan op
1'maart 2019.

Om invulling aan dit alles te geven heeft het college besloten om:
o De dienstencheques te continueren voor de doelgroep Wmo-geindiceerden en

geregistreerde mantelzorgers
o De doelgroep uit te breiden met de doelgroep niet Wmo-geÏndiceerden die in een

kwetsbare positie dreigen te raken door de dienstencheque ook in te zetten als
voorliggende voorziening

o De kosten per cheque per inwoner vast te stellen op 5 euro vanaf 1 maart 2019 en
het maximaal aantal dienstencheques per gezin te maximeren op 52 per jaar.

o Het dienstenaanbod uit te breiden met ondersteuningsdiensten geleverd door het
LeerWerkbedrijf van ROC Kellebeek

o Aan de dienstencheques een budgetplafond te koppelen van 261.000 euro in 2019 en
van 231.500 euro vanaf 2020; deze bedragen zijn ook zo structureel in de
programmabegroting opgenomen

o De uitgifte van dienstencheques te beleggen bij WegWijs, zodat de inzet eruan
onderdeel kan uitmaken van het keukentafelgesprek.

Communicatie

Na de jaarwisseling wordt een campagne gestart om aan de dienstencheques nieuwe stijl bekendheid
te geven.

Afsluiting en ondertekening
Wijvertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
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