Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 15 december
2016
Agendanummer:
Team: SD
Zaaknr: 34777-2015
Onderwerp: Overgangsperiode raadsbesluit HHT-regeling 2017

Aan de raad
Inleiding
Op 6 oktober 2016 heeft uw raad het volgende besluit genomen:
ln te stemmen met de volgende beslispunten:
a. De Huishoudelijke Hulp Toelage voor Gemert-Bakel te handhaven tot 31 december
2017, enkel voor mensen met een Wmo-indicatie;
b. de gemeentelijke HHT-bijdrage vast te stellen op € 17,50,- per uur met een maximum
inkoop van 13 uur per jaar, waardoor de eigen bijdrage voor de cliënt € 5,- per uur is;
c. voor de overige bestaande HHT-klanten de huidige HHT-regeling te continueren tot en
met 31 december 2016;
d. de regeling HHT te evalueren najaar 2017 om vervolg van de regeling HHT te bezíen.
e. de gemeentelijke HHT- bijdrage voor de zorgaanbieders in 2017 te handhaven op € 17,50
per uur;
f. binnen de kaders van resultaatfinanciering, met ingang van 1 januari 2017, een extra
categorie (HO extra ad € 360 per vier weken)) als maatwerkvoorziening te realiseren ten
behoeve van:
- indicaties op het snijvlak van huishoudelijke ondersteuning en begeleiding;
- klantsituaties waarbij het resultaat een schoon en leefbaar huis uitsluitend bereikt kan
worden middels excessieve inzet.
Het college kan het gehele amendement uitvoeren behoudens de startdatum van 1-1-2017. Voor
de zorgaanbieder(s) is dat een te kort tijdsbestek om alles te regelen. Om onrust en gedwongen
ontslagen te voorkomen en onze inwoners goed te informeren is het noodzakelijk om meer tijd te
nemen. Daarnaast heeft De Tijdelijke Adviesgroep Gemert-Bakel (TAG) uw raad in bijgaande brief
van 14 november opgeroepen om een deel van voornoemd besluit te heroverwegen. Zij adviseren
om de HHT-regeling in 2017 te contineren.
Beslispunten
1. In te stemmen met de aanpassing van het raadsbesluit d.d. 6 oktober 2016
(Huishoudelijke Hulp Toelage evaluatie 2015 en inzet middelen na 2016) onder c in
die zin dat de huidige HHT-regeling voor bestaande gebruikers wordt gecontinueerd
tot en met 30 juni 2017. Voor het overige blijft het bedoelde raadsbesluit in stand.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in: de commissie SD op 24 november 2016

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
- Raadsbesluit d.d. 6 oktober 2016 Huishoudelijke Hulp Toelage evaluatie 2015 en
inzet middelen na 2016

Beoogd effect
Een geleidelijke afbouw van de huidige HHT-regeling om onrust onder de gebruikers te
voorkomen en ontslag van uitvoerend personeel te voorkomen.

Argumenten
1.1.Een overgangsperiode zorgt voor rust onder de gebruikers van de huidige HHTregeling en biedt hen de mogelijkheid om naar een andere oplossing te zoeken.
Naar aanleiding van de nodige jurisprudentie over de huishoudelijke ondersteuning (HO) is
het afgelopen jaar veel onrust ontstaan onder onze cliënten HO, maar ook onder
belangengroepen zoals de KBO´s. We hebben alles wat binnen onze mogelijkheden lag
gedaan om de rust weer terug te brengen. Beëindiging van de HHT-regeling voor huidige
klanten per 1 januari 2017 zal opnieuw onrust teweeg brengen. Continuering van de
huidige regeling gedurende een half jaar geeft ons de mogelijkheid om cliënten tijdig en
zorgvuldig te informeren. Het biedt cliënten daarnaast de ruimte om naar een andere
oplossing te zoeken en tijdig een Wmo-indicatie aan te vragen als dat nodig mocht zijn.
1.2.Een overgangsperiode voorkomt onnodig ontslag van 20 werknemers bij Tzorg, die
hoofdzakelijk uit Gemert-Bakel komen.
Het extra personeel dat is ingezet voor de uitvoering van de HHT-regeling kan door het
hanteren van een overgangsperiode geleidelijk worden ingezet voor de uitvoering van de
extra categorie HO die vanaf heden door de zorgaanbieders kan worden ingezet voor
cliënten die extra ondersteuning binnen de HO nodig hebben. We voorkomen daarmee dat
20 werknemers op hele korte termijn en onnodig worden ontslagen.
1.3. Over de toepassing van een overgangsperiode van een half jaar is overeenstemming
met Tzorg
Over de gevolgen van het besluit van de gemeenteraad heeft een gesprek plaatsgevonden
tussen Tzorg en wethouder Bevers. Daarin is overeenstemming bereikt over het toepassen
van een overgangstermijn gedurende een half jaar.
1.4..De Tijdelijke Adviesgroep Gemert-Bakel (TAG) roept de gemeenteraad in haar brief
van 14 november op om een deel van haar besluit te heroverwegen.
Zij adviseren om de HHT-regeling in 2017 te contineren voor de huidige gebruikers.
Daarnaast wijzen zij op de extra belasting van mantelzorgers die door het besluit van de
gemeenteraad is ontstaan. Zij vragen de waardering voor de mantelzorgers in de
heroverweging zwaar te laten wegen. Met het toepassen van een overgangsperiode gaan
we gedeeltelijk mee in het advies van de TAG.
1.5. De commissie SD heeft, vooruitlopend op besluitvorming door uw raad, in haar
vergadering op 24 november ingestemd met het hanteren van een overgangsperiode van
een half jaar.

Financiën
Het voorgestelde besluit kan binnen de bestaande budgetten in de begroting worden
uitgevoerd. Voor de inzet van de HHT-regeling in 2016 en 2017 is in de begroting een
apart krediet beschikbaar van in totaal € 237.000,-.
Op basis van de aangevraagde uren HHT bestaat in 2016 een financiële verplichting van €
186.795,-. De ervaring leert dat slechts een deel van de uren daadwerkelijk wordt ingezet.
De prognose op basis van de halfjaarrapportage Peel 6.1 is berekend op € 100.000,- voor
2016. Bij gelijke inzet in het eerste halfjaar van 2017 dient feitelijk rekening te worden
gehouden met een extra budget van € 50.000,-. Daarnaast is nieuwe instroom door Wmogeìndiceerden mogelijk voor maximaal 13 uur per jaar.
Vervallen “oude” regelgeving
n.v.t.
Communicatie
Via publicatie in de gemeenterubriek in het Gemerts-Nieuwsblad en berichten op social
media stellen we gebruikers van de HHT-regeling op de hoogte van de overgangstermijn
tot 1 juli 2017. Ook geven we in de publicatie aan dat nieuwe instroom alleen nog mogelijk
is voor mensen met een Wmo-indicatie HO gedurende 13 uur per jaar voor extra taken.
Daarnaast brengt Tzorg ook in hun communicatie naar cliënten en personeel eenzelfde
boodschap en informeren wij verwijzers zoals dorpsondersteuners, cliëntondersteuners en
seniorenvoorlichters zodat zij op de hoogte zijn bij vragen van inwoners.
In april 2017 vindt vervolgens rechtstreeks communicatie naar de huidige gebruikers plaats
via een persoonlijke brief. Ook worden dan alle cliënten HO via een brief benaderd om hen
te informeren over de mogelijkheid gebruik te maken van de HHT-regeling voor 13 uur per
jaar.
Uitvoering
We geven uitvoering aan het besluit van de gemeenteraad met dien verstande dat een
overgangstermijn van een half jaar, tot 1 juli 2017, wordt gehanteerd.

Bijlagen
- Raadsbesluit 6 oktober
- Advies TAG

Ter inzage gelegde stukken
n.v.t.
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