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ln de Raadsmededeling "Continuering Huishoudelijke Hulp Toelage" deelt u mede deze gelden
wederom via dienstencheques en onder dezelfde voorwaarden ter beschikking te zullen stellen
Naast de oude doelstelling, het behoud van werkgelegenheid voor medewerkers van
zorgaanbieders, wilt u nu ook personen, die een beroep doen op de Participatiewet,
een kans geven te participeren.

l-Heeft u hierover afspraken gemaakt met het Werkplein?
U

wilt de aanvraag digitaliseren. Dit om de administratiehandelingen beter te stroomlijnen

2-Wordt dit de enige mogelijkheid om een aanvraag te doen of kan dit straks ook nog telefonisch of
persoonlijk bv via de WegWijs balie?
3- Hoe gaat u dit communiceren?
Door overschotten van de budgetten van 2015-2016 is in 2017 incidenteel €578.408.74
beschikbaar. Een gedeelte hiervan wilt u aanwenden om een digitaal systeem aan te schaffen
4-Hoe hoog is dat bedrag en bent u vrij dit daarvoor in te zetten?
Vanaf 20L8 bedragen de beschikbare middelen €231.150

5-Welk bedrag is er door Het Rijk voor 2OL7 beschikbaar gesteld?
ln 2016 zijn er 10.953 dienstencheques ingekocht. Een forse toename ten opzichte van voorgaande
jaren.
6-Waar baseert u uw veronderstelling op, dat er stabiliteit in de aanvraagzal zijn?
Bij de conclusies zegt u,dat, na besluitvorming de zorgaanbieders, team WegWijs en de Adviesraad
Sociaal Domein zullen worden geïnformeerd.

7-Wie nemen, wanneer een besluit?
Namens de fractie van de Roosendaalse Lijst,
Yvonne de Beer en Charl Goossens

Wij beantwoorden de vragen ats volgt:
1. Heeft u hierover afspraken gemaakt met het Werkplein?

Op dit moment nog niet. Het betreft nog een ontwikkeltraject. Wanneer de dienstencheque in
de toekomst een grotere variatie aan huishoudelijke ondersteuning gerelateerde diensten kan
aanbieden liggen hier kansen om de doelgroep uit de Participatiewet hierbij te betrekken. Op
dit moment is er al wel verbinding gelegd met het Roosendaals Leerbedrijf om tot een breder
aanbod aan diensten te kunnen komen. Ook dit staat nog verder in ontwikkeling.

wilt de aanvraag digitaliseren. Dit om de administratiehandelingen beter te stroomlijnen.
Wordt dit de enige mogelijkheid om een aanvraag te doen of kan dit straks ook nog
telefonisch of persoonlijk bv via de WegWijs balie?

2. U

Momenteel zijn we het digitaliseren van de dienstencheque aan het onderzoeken. Het is niet
de bedoeling om de toegang tot dienstencheques door een digitaal systeem onaantrekkelijk
te maken, maar juist toegankelijker. WegWijs en aanbieders spelen een belangrijke rol om de
gebruikers hierbij te ondersteunen. Uiteraard kan aanvragen ook per telefoon en/of
persoonlijk aan de WegWijs balie.
3. Hoe gaat u dit communiceren?

Wanneer er meer bekend is over de vorm van digitaliseren zal dit gecommuniceerd worden
via de communicatie kanalen van de gemeente. Aanbieders en WegWijs hebben hier ook een
belangrijke rol om deze ontwikkeling kenbaar te maken.
4. Door overschotten van de budgetten van 2015-2016 is in 2017 incidenteel €578.408.74
beschikbaar. Een gedeelte hiervan wilt u aanwenden om een dígitaal systeem aan te schaffen.
Hoe hoog is dat bedrag en bent u vrij dit daarvoor ¡n te zetten?
Zoals gezegd zijn we het digitaliseren van de dienstencheque nog aan het onderzoeken.
Hierbij zoeken we aansluiting bij het gemeentelijk dienstverleningsconcept. Bij het onderzoek
is het kostenaspect van het systeem een belangrijke afiareging. Op dit moment kunnen we dus
nog niet zeggen hoe hoog dit bedrag is, het is echter wel mogelijk om een gedeelte van de
budgetten hiervoor in te zetten.
Gelet op het niet benutten van de Rijksmiddelen in 20L5 en 2016 bestaat hier ook de ruimte
voor. Door de dienstencheque te digitaliseren is het ook mogelijk om de dienstencheque
verder door te ontwikkelen naar een breder dienstaanbod. Dit uitgangspunt nemen we in de
verkenningen van het systeem mee.
Vanaf 2018 bedragen de beschikbare middelen €23L.1"50.
5. Welk bedrag is er door Het Rijk voor 2Ot7 beschikbaar gesteld?
ln20t7 ontving de gemeente voor dienstencheque, net zoals in 2018,€23L.150. Daar de
Rijksmiddelen sinds 2017 niet meer als decentralisatie uitkering uitgekeerd zijn, maar in het
reguliere Wmo budget is het budget van de dienstencheque voor andere Wmo doeleinden

ingezet om de begroting te dekken. Denk aan het afschaffen van de eigen bijdrage voor Hbh+
en Begeleiding.
Door het niet volledige benutten van het budget in 2015 en 20L6 was dit ook mogelijk om
beide doelstellingen binnen de Wmo mogelijk te maken.
6. ln 20L6 zijn er 10.953 dienstencheques ingekocht. Een forse toename ten opzichte van

voorgaande jaren. Waar baseert u uw veronderstelling op, dat er stabiliteit in de aanvraag zal
zijn?

Stabiliteit in de aanvraag is nooit te garanderen. Als we kijken naar de cijfers van 20L5 t.o.v.
2016 zien we daarin een toename. Deze is echter vooral te danken aan de bekendheid
rondom de dienstencheque. Deze bekendheid is nu dermate groot dat we geen verdere
stijging verwachten. Hooguit kan deze optreden als gevolg van verdere vergrijzing, maar dan
ook verwachten we dat we de volledige doelgroep binnen het budget kunnen bedienen.
Bij de conclusies zegt u ,dat, na besluitvorming de zorgaanbieders, team WegWijs en de
Adviesraad Sociaal Domein zullen worden geïnformeerd.

7. Wie nemen, wanneer een besluit?

ln de raadsmededeling wordt gerefereerd naar besluitvorming door het college. ln dit traject
zijn aanbieders, team WegWijs en de Adviesraad Sociaal Domein betrokken. Voor de
voortgang zullen wij hen en de raad voortdurend informeren.

Hoogachtend,
Namens het col

Corn van Poppel,

Wethouder Welzijn.

van burgemeester en wethouders,

