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Betreft: Adviesaanvraag afschaffen HHT ( Huishoudelijke Toelage)
en inzet regeling was- en strijk service als algemene voorliggende voorziening

Geacht College,

Op 17 oktober 2018 heeft u via een mail van mevrouw Ing. S.J.G.B. Hagen-Kroeze verzocht advies uit
te brengen over het afschaffen van de HHT regeling per 1 januari 2019 en het inzetten van was- en
strijkservice als algemene voorziening. Vanuit het college is vervolgens het verzoek gedaan om van
de gebruikelijke 6 weken deze keer de termijn van 3 weken te hanteren. De participatieraad Sociaal
Domein is bereid bij uitzondering hieraan te voldoen.
Op 9 oktober 2018 zijn tijdens een regulier overleg met beleidsmedewerkers van de gemeente en
leden van participatieraad deze zaken informeel al onder de aandacht gebracht.
De participatieraad adviseert het volgende ten aanzien van het afschaffen van de HHT regeling en
was- en strijkservice als algemene voorliggende voorziening.
Algemeen:
De aanvullende rijksregeling HHT was bedoeld om, door de grote bezuinigingen op huishoudelijke
hulp, zoveel mogelijk werkgelegenheid in de thuiszorg te behouden.
Door deze regeling konden inwoners in de gemeente Losser van februari 2015 tot 31 december 2016
tegen een gereduceerd tarief extra huishoudelijke hulp krijgen. In 2017 en 2018 heeft de gemeente
Losser het gemeentelijk beleid onveranderd voortgezet.

Het afschaffen van de HHT regeling per 1 januari 2019 kan grote gevolgen hebben voor gebruikers
die niet zonder huishoudelijke hulp kunnen en gebruik maken van deze regeling als aanvulling op hun
indicatie. Belangrijke reden hiervoor is dat de hulp bij het huishouden anders ontoereikend is om het
huishouden op orde te houden. Bovendien wordt de was- en strijkservice onbetaalbaar voor verschillende doelgroepen. Hierbij verwijzen wij naar de richtlijnen van het NIBUD waarin staat dat een normaal waspatroon , met elke dag de onderkleding verschoond en twee tot drie keer per week de bovenkleding gelijk is aan 5,5 kg per week per persoon.
Daarentegen is de WMO hulp ook gebonden aan regels, zoals bijvoorbeeld geen activiteiten doen als
ramen lappen buiten. Ook daar kan geen beroep op worden gedaan.
Criteria Algemene voorziening in de zin van de WMO 2015:
-

de gemeente moet contracten met de aanbieder afsluiten
de algemene voorziening moet financieel haalbaar zijn
maximale uren bij algemene voorziening
laagdrempelig zonder uitgebreid onderzoek
eigen bijdrage moet bij verordening geregeld zijn

Advies
In het belang van de gebruikers van de HHT regeling adviseert de participatieraad dat de cliënten tijdig op de hoogte worden gesteld van de wijzigingen in de HHT regeling zodat ze niet zonder de nodige hulp komen te zitten.
1) Alle HHT gebruikers tijdig informeren d.m.v. een individuele brief waarin aangekondigd
wordt wat er per 1 januari 2019 gaat veranderen en welke mogelijke opties er nog zijn.
Indien wenselijk een keukentafelgesprek.
2) Een inventarisatie te doen van alle cliënten die gebruik maken van HTT regeling als aanvulling
op maatwerkvoorziening en de ingezette uren bij een nieuwe indicatie meenemen d.m.v. gepast maatwerk.
3) Het opstellen van heldere criteria zodat het voor de inwoner duidelijk is en weet waar hij aan
toe is.
Het komt niet duidelijk naar voren in deze memo, maar vooralsnog gaat de participatieraad er van uit
dat mantelzorgers ook in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening als vervanging van de
HHT regeling. Dit betekent dat er een extra bijdrage wordt gevraagd voor deze maatwerkvoorziening,
waarvoor wellicht extra indicatiestelling nodig is.
De vraag is of de mantelzorger dit kan opbrengen, met het risico dat deze zelf de taken op zich gaat
nemen en overbelast dreigt te geraken.
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4) De participatieraad adviseert een inventarisatie te doen onder de mantelzorgers en te kijken
naar opties in de vorm van maatwerkvoorziening en te checken of in bepaalde situaties het
raadzaam is (tijdelijk) de eigen bijdrage te verlagen. Indien wenselijk een keukentafelgesprek.
Vooral bij lagere inkomens die regelmatig ook nog bijdragen voor de kosten van maatwerkvoorziening, algemene voorziening of maatschappelijke opvang wordt onzes inziens deze was- en strijkvoorziening te duur.
Volgens uw tarieven gaat de cliënt, conform de NIBUD richtlijnen, minimaal 5,5 kg x € 5,42 (€ 2,20
per kg + label/merken € 0,72+ admk. € 2,50 totaal € 5,42 per week) betalen bij het gebruik maken
van de was- en strijkservice. Dit bedrag wordt hoger als door persoonlijke of huiselijke omstandigheden de inwoner genoodzaakt is vaker van deze regeling gebruik te moeten maken.
5) Bij de inwoners voor wie de kosten voor de was- en strijkservice te hoog dreigen te worden
dient te worden onderzocht of andere opties b.v. tijdelijke verhoging PGB tarief mogelijk zijn
die in de zin van WMO 2015 financieel wel haalbaar zijn, anders ziet de participatieraad deze
service niet als een passende algemene voorliggende voorziening.
Voor de goede orde verwijzen wij naar art. 4 lid 4 van de Verordening Participatieraad Sociaal Domein Losser (2015, gemeente Losser) waarin staat dat zowel het advies van de participatieraad als de
reactie van het college hierop door het college aan de gemeenteraad.
Uw schriftelijke reactie op ons advies zien wij graag per mail en per post met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Portefeuillehouder WMO
Irma Davina

Voorzitter
Harry Stopel
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