Rucphen, 9 september 2020

Onderwerp: Memo inzet Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) - dienstencheques - vanaf 2021

Geachte College,
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de memo inzet Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT) - dienstencheques - vanaf 2021.
Met het uitbrengen van onderstaand advies refereren wij tevens naar ons eerder uitgebracht advies
memo inzet Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) - dienstencheques -2020.
Sinds 2015 ontvingen de de5-gemeenten geoormerkt budget huishoudelijke hulp toeslag.
Het uitgeven van de cheques behoort niet tot de wettelijke taak van de D5 gemeenten, er waren
destijds plausibele argumenten om te kiezen voor deze regeling, welke afgelopen jaren steeds verder
onder druk kwam te staan door te kort aan budget in het sociaal domein.
Wij lezen in de memo dat onze eerder vermelde zorgen over de inhoudelijke gevolgen ook worden
gedeeld door de deelnemende WMO-consulenten in werkgroep uitvoering.
Uit de meest recente cijfers Q1 2020 van de memo blijkt, zoals de afgelopen jaren, dat cliënten in de
gemeente Rucphen relatief meer gebruik maken van dienstencheques dan de andere gemeenten
behoudens Gemeente Moerdijk. Betreffende gemeente heeft voor 2021 wel budget opgenomen,
weliswaar met een bezuinigingsopgave, maar wel geoormerkt.
Als gemeente staat u voor de opgave om de benodigde huishoudelijke ondersteuning aan cliënten en
diens mantelzorgers aan te bieden binnen de financiële kaders die er zijn.
Met het afschaffen van de dienstencheques zal de inzet en daarmee de kosten van de huishoudelijke
ondersteuning toenemen.
Wij adviseren u binnen het budget huishoudelijke ondersteuning de benodigde aanvullende
huishoudelijke ondersteuning wel te oormerken zodat inzichtelijk wordt wat de financiële gevolgen
zijn.
De adviesraad heeft geen zicht op de kostprijs huishoudelijke ondersteuning versus kostprijs inzet
dienstencheque mantelzorg. Wij willen graag meegenomen worden in de financiële consequenties
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om een goede inschatting te kunnen maken wat de toekomstige gevolgen zijn van de afschaffing van
de dienstencheques.
In het communicatieplan staat vermeld dat mantelzorgers persoonlijk benaderd worden door het
mantelzorgsteunpunt of WMO-loket om de behoefte aan ondersteuning te overleggen waarna een
bevestiging volgt van de uitkomst.
Het is prettig dat er een warme overdracht plaatsvindt middels persoonlijk contact. Naast de
schriftelijke bevestiging adviseren wij de terugkoppeling van de uitkomst ook te doen middels
persoonlijk gesprek. Hiermee wordt aan de keukentafel getoetst of de uitkomst overeenkomt met de
behoefte aan huishoudelijke ondersteuning.
De afschaf van de dienstencheques kan nadelige gevolgen hebben voor kwetsbare cliënten met een
klein netwerk om zich heen. Een schoon en leefbaar huis kan worden getoetst, maar wij vragen u het
sociaal aspect niet uit het oog te verliezen. De huishoudelijke ondersteuning draagt een belangrijk
steentje bij aan (vroeg-) signalering en zelfredzaamheid.
Naast de HHT- regeling wijzen wij u op andere ondersteuningsmogelijkheden.
Wij vernemen van de vrijwillige organisaties binnen Gemeente Rucphen dat er bereidheid is om
aanvullend hulp of ondersteuning te bieden.
De adviesraad vraagt u in gesprek te gaan met deze organisaties om te zien wat de mogelijkheden
zijn. Er kan een synergie ontstaat tussen de verschillende deelgebieden binnen het sociaal domein
welke ten gunste kunnen zijn voor niet alleen de burgers die (huishoudelijke) ondersteuning nodig
hebben maar ook burgers die een steentje willen bijdrage binnen de gemeenschap.
Tot slot, het doet ons als Adviesraad Sociaal Domein Gemeente Rucphen deugt dat de de5gemeenten deze memo integraal bespreken met de adviesraden zodat wij u in een zo vroeg mogelijk
stadium kunnen voorzien van parate adviezen op basis van kennis, ervaring en signalen uit de
samenleving.
Wij zijn gaarne bereid ons advies toe te lichten.
Hoogachtend,
Namens de Adviesraad Sociaal Domein

Mevrouw A.E.M. Suijkerbuijk- Huijskens
Secretaris
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