TOEZEGGING
Vergadering + datum:

Commissie Sociaal d.d. 9 januari 2018

Agendapunt:

Spreekgelegenheid voor het publiek

Toezegging gedaan door:

Wethouder van Haaren

Streefdatum gereed:
Team:

Opdrachtgevers en Voormekaar

Formulering:
Wethouder Van Haaren heeft toegezegd het antwoord op de volgende vragen van
raadslid Hubert (naar aanleiding van een inspreekster) na te zenden:
1. Waarom de rolstoelverstrekking alleen via de Hartingbank geregeld kan worden
en niet door meer aanbieders, zoals met andere delen van de zorg?
2. Wat is het effect van verhoging van de kosten voor de vouchers, ook richting
huishoudelijke hulpen?
Afdoening:
1. De gemeente Berkelland heeft met 6 andere gemeenten een aanbesteding gedaan
voor hulpmiddelen. Er is aan één leverancier aanbesteed. Dit is gebruikelijk bij de inkoop
van hulpmiddelen. Doordat we met 7 gemeenten aanbesteden bij één leverancier kunnen
wij goede kwaliteit en prijs afspraken maken.
Indien een inwoner een voorziening toegewezen krijgt en deze bij een andere leverancier
wil afnemen is dat mogelijk. Dan wordt de voorziening in PGB verstrekt.
De inwoner kan een offerte indienen bij de gemeente voor de voorziening. Als deze
voldoet, ontvangt de inwoner een bedrag in PGB. Dit is maximaal de hoogte van de
kostprijs van de voorziening die de gemeente bij de eigen leverancier zou moeten
betalen. Is de voorziening die gekozen is duurder, dan moet in beginsel de inwoner het
verschil bijbetalen.
2. In de regeling huishoudelijke hulp toeslag (HHT) 2018 probeert de gemeente ook in
2018 een handreiking te doen naar bepaalde doelgroepen om voor relatief weinig geld
huishoudelijke hulp in te kopen. Het gaat om:
 mantelzorgers van Berkellandse ingezetenen, zodat zij worden ontlast ten
behoeve van de zorg voor de mantelzorgontvanger;
 inwoners waarbij is vastgesteld dat ondersteuning op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 als slechts tijdelijk noodzakelijk wordt
beoordeeld;
 inwoners waarbij is vastgesteld dat ondersteuning op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 nog niet noodzakelijk is, maar waarbij wel
wordt geoordeeld dat op een toekomstige verslechterende situatie kan worden
geanticipeerd;
 inwoners die een Wmo-voorziening toegekend hebben gekregen en graag
aanvullend hierop extra hulp willen inzetten.

De eigen bijdrage gaat in 2018 van € 5,- naar € 6,40. Dit is gelijk aan de stijging van het
uurtarief in de laatste aanbesteding (van € 22,- naar € 23,40); een gevolg van de caostijging. De gemeentelijke bijdrage aan de HHT-voucher blijft ten opzichte van 2017 gelijk
(€ 17,-).
De gestegen uitvoeringskosten (aan het online platform dienstenvouchers) van iets meer
dan € 1,- per voucher worden uitdrukkelijk niet in de eigen bijdrage (kosten voucher)
meegenomen. Anders zou deze eigen bijdrage nog meer oplopen. De gestegen
uitvoeringskosten neemt de gemeente Berkelland dus voor haar rekening. In een aantal
buurgemeenten is de HHT afgeschaft, dan wel is de eigen bijdrage hoger uitgevallen dan
in Berkelland.
De gemeente Berkelland verwacht niet dat inwoners die nu HHT-vouchers kopen
massaal afhaken als gevolg van de stijging van € 1,40 per voucher. Zorgaanbieders
kunnen als gevolg van de stijging van het uurtarief ook hun medewerkers meer betalen.

