
£ ^ R O O S e n d a a l Raadsmededenng 

Datum: 20-10-2015 Nr.: 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 

Kopie aan: H. Hermans, M. Schoones, A. van Meer, T. v/d Hurk 
Onderwerp: Infonneren over het aanpassen van de gebmlkerstarleven voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 
Bijlage: 

Inleiding 
Bij een positief besluit van het College op de adviesnota 'Huishoudelijke Hulp Toeslag' (HHT) is de gemeente 
Roosendaal In maart 2015 gestart met de Inzet van deze regeling. De doelgroepen (mensen met een Wmo-
indicatie, mantelzorgers en mantelzorg ontvangers) kunnen met deze regeling (extra) huishoudelijke 
ondersteuning afnemen tegen een uurtarief van €22,50 per uur. De uren komen dus niet In plaats van de door de 
gemeente geïndiceerde zorg. Een gedeelte van het uurtarief komt voor rekening van de gebruiker, het andere 
deel wordt bijgelegd vanuit de HHT gelden. De gebmlkerstarleven liggen op dit moment in 2015 op € 10 per uur en 
in 2016 op € 12,50 per uur. 

Het ministerie geeft de gemeenten landelijk de mogelijkheid om dit gebmikerstarief In 2015 te veriagen naar €5 per 
uur. 
Dit om de vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren, zodat banen in loondienst bij de thuiszorgorganisaties 
behouden blijven. Van Rijn en Asscher hebben tot de veriaging besloten na overieg met wethouders, de 
Vereniging van Nederiandse Gemeenten (VNG) en werkgeversorganisaties In de zorg als BTN en ActiZ. 

Tot op heden heeft Roosendaal hier geen gebmik van gemaakt, omdat we ten tijde van deze mogelijkheid net 
gingen starten met de HHT regeling. Op basis van de huidige ervaringen in het gebruik van de HHT regeling wil 
Roosendaal de vraag naar huishoudelijke hulp stimuleren om alsnog het tarief te veriagen in 2015, voor de 
resterende maanden oktober tot en met december, naar €5 per uur. Tevens grijpen we deze mogelijkheid aan om 
het tarief in 2016 eveneens te veriagen naar de door het ministerie gestelde ondergrens van €10 per uur. Hiermee 
hoopt Roosendaal de HHT regeling voor de desbetreffende doelgroepen toegankelijker en aantrekkelijker te 
maken en het banenveriies bij de thuiszorgorganisaties te beperken. 

Doel 

De Raad te informeren over de aanpassing van de gebruikerstarieven voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). 

Informatie 
Het college heeft besloten om: 

1. Het gebmikerstarief van de Huishoudelijke Hulp Toeslag voor de resterende maanden in 2015 (oktober 
tot en met december) aan te passen van €10 naar €5 per uur; 

2. Het gebmikerstarief van de Huishoudelijke Hulp Toeslag In 2016 bij te stellen van €12,50 naar €10 per 
uur; 

3. De wethouder Wmo, namens het college, te mandateren om in 2016 het gebruikerstarief bij te stellen op 
basis van nieuwe ontwikkelingen vanuit de Rijksoverheid en verbruik HHT regeling. 

Bij volledige besteding van het beschikbare budget met een gebruikerstarief van €10 per uur in 2015 en €12,50 
per uur in 2016 konden in 2015 circa 84 en In 2016 circa 106 arbeidsplaatsen behouden blijven. Dit bij een 
contractomvang van 9 uur per week. Op dit moment Is € 8.437,50 van het beschikbare budget gebmikt. Met nog 3 
maanden te gaan in 2015 lijkt het budget met de huidige gebnjikerstarieven niet volledig besteedt te worden. Dit 
budget is middels een decentralisatie uitkering ontvangen en geoormerkt voor de inzet voor de uitvoering van de 
HHT regeling. Wanneer deze gelden geheel dan wel gedeeltelijk niet voor het beoogde doel worden Ingezet of 
benut worden, dient (dat deel van) de HHT middelen temggestort te worden aan het Rijk. Nu het gebmik van deze 
regeling uitblijft bij de doelgroep wordt niet voldaan aan het gewenste effect om het banenveriies bij de 
thuiszorgorganisaties te beperken.. 

Wanneer het gebruikers tarief In 2015, voor de resterende maanden oktober tot en met december, bijgesteld wordt 
naar €5 per uur, kunnen er circa 60 banen behouden blijven bij een contractomvang van 9 uur per week. In 2016 
gaat het om het behoud van circa 84 banen bij een contractomvang van 9 uur per week, wanneer het 
gebruikerstarief verlaagd wordt naar €10 per uur in plaats van €12,50 per uur. Wanneer inwoners omwille van een 
hoger gebmikerstarief per uur helemaal geen (extra) huishoudelijke ondersteuning inkopen blijft het effect hoe dan 
ook afwezig wat betreft banenbehoud. Om die reden is het noodzakelijk om deze veriaging te laten plaatsvinden 
om de verkoop voor (extra) huishoudelijke hulp te stimuleren en deze financieel toegankelijk en aantrekkelijker te 
maken voor de desbetreffende doelgroepen. 

Nu in 2015 de HHT regeling met een gebruikerstarief van €10 per uur niet effectief verioopt bestaat de wens om 
het tarief in 2016 niet naar €10 maar ook naar €5 per uur bij te stellen. Dit kan echter nog niet, omdat het ministerie 
de ondergrens In 2016 nog heeft vastgesteld op €10 per uur. Momenteel neemt het Rijk deze mogelijkheid wel ter 



ovenweging. Wanneer het ministerie hier positief op besluit wil de gemeente Roosendaal snel kunnen schakelen 
om het gebruikerstarief bij te stellen. Om die reden is de wethouder Wmo, namens het college, gemandateerd om 
in 2016 het gebmikerstarief bij te stellen, wanneer dit noodzakelijk mocht zijn. 

Wanneer de desbetreffende doelgroepen na het veriagen van de gebruikerstarieven massaal (extra) 
huishoudelijke ondersteuning inkopen is het mogelijk dat de gemeente de toename van de vraag naar 
ondersteuning minder lang kan bedienen. Dit vanwege de op=op regeling. Daarentegen is dit gegeven effectiever, 
omdat het budget dan volledig besteedt is aan het doel waarvoor het beschikbaar is, het banenveriies bij de 
thuiszorgorganisaties beperken. 

Vervolg (procedure) 
Communicatie 
Na besluitvorming worden de betrokken partijen geïnformeerd. Tevens zal in samenwerking met de betrokken 
partijen bekeken worden hoe deze HHT regeling verder onder de aandacht gebracht kan worden bij de 
doelgroepen. Dit zal vormgegeven worden na besluitvorming. 

Afsluiting en ondertekening 

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen. 

Hugo Polderman, 
De wethouder voor Wmo ca. 


