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Gemeente

oosenR daal Raadsmededeling

Datum: 01-12-2015 Nr

Van: het college van burgemeester en wethouders

Aan: de raad van de gemeente Roosendaal

Kopie aan: H. Hermans, M. Schoones, A. van Meer, S. de Bruijn, C. lriks, T. v/d Hurk, E. Jacobs

Onderwerp: lnformeren over de na-aanpassing van het gebruikerstarief voor Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in
2016

Bijlage:

lnleiding
Tijdens het college van B&W van 20 oktober 2015 is, met de adviesnota 'Aanpassen gebruikerstarief
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHTi, besloten om het gebruikerstarief aan te passen voor de resterende maanden
in 201 5 en in 2016. Het gebruikerstarief in 2015 ging van €10 per uur naar €5 en in 2016 van € 12,50 naar €10 per
uur. De gemeentelijke bijdrage vanuit de HHT middelen komt hiermee op €1 7,50 per uur in 2015 en €12,50 per uur
in 2016. Deze aanpassing is doorgevoerd om de gebruikers te stimuleren gebruik te maken van deze regeling en
daarmee het banenverlies te beperken bij de thuiszorgorganisaties.

Het college heeft 20 oktober 2015 eveneens besloten om het gebruikerstarief in 2016 aan te passen van €10 per
uur naar €5 per uur, mits het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hiervoor de mogelijkheid
biedt.

Doel
De Raad te informeren over de na-aanpassing van het gebruikerstarief voor de Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT) in 2016.

lnformatie
Op 23 oktober 2015 heeft het ministerie van MfúS middels een schrijven laten weten dat de verruiming van de
voonruaarden voor de inzet van de HHT voor de rest van 2015 eveneens te laten gelden voor 2016. Dit betekent
dat het gebruikerstarief ook in 2016 naar €5 per uur aangepast mag worden.

Doordat het college van B&W op 20 oktober 2015 positief heeft besloten om de wethouder Wmo voor deze na-
aanpassing te mandateren wordt u middels deze memo hierover geinformeerd.

Vervolg (procedure)
Communicatie
ln samenwerking met de afdeling interne dienstverlening & communicatie (lD&C) worden betrokken partijen
geÏnformeerd. Dit betreffen de aanbieders die deelnemen aan deze regeling, de gebruikers en het team Wmo
Eveneens wordt een folder opgesteld door de communicatie medewerker om deze regeling extra onder de
aandacht te brengen in Roosendaal.

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

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,
De wethouder voorWmo c.a.

Hugo Polderman


