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Betreft: reactie Plan Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) Apeldoorn
Geacht College,
De Wmo-adviesraad (hierna adviesraad) heeft kennisgenomen van het Plan Huishoudelijke Hulp
Toelage (HHT) Apeldoorn. In het traject, bij de totstandkoming van dit plan, hebben leden van de
adviesraad verschillende malen met uw beleidsmedewerkster overlegd.
De adviesraad kan instemmen met de hoofdzaken van het Plan. Met betrekking tot de uitvoering
heeft de raad echter enkele opmerkingen:
1. Eigen Bijdrage
Allereerst ten aanzien van de Eigen Bijdrage: tot en met 2014 heeft de cliënt met minimuminkomen de mogelijkheid een collectieve verzekering af te sluiten waaruit de Eigen Bijdrage ten
behoeve van Wmo-voorzieningen wordt vergoed. Deze vorm verdwijnt in 2015 en de
Staatsecretaris heeft een Eigen Bijdrage verplicht gesteld (om als gemeente voor de HHT in
aanmerking te komen). Er bestaat dan ook een risico dat een (beperkt) aantal huishoudens het
bedrag van € 20, - per 4 weken niet kan opbrengen. In het Plan HHT is sprake van de groep
huishoudens die aangewezen is op de Tegemoetkomingsregeling. Deze regeling is echter nog
niet vastgesteld. Wij benadrukken hierbij dat wij uitgaan van een inkomensgrens van 125% van
de bijstandsnorm, teneinde het bovengenoemde risico zo klein mogelijk te maken.
2. Verantwoording
Vervolgens de verantwoording: het hanteren van een bandbreedte van 7-9 uur huishoudelijke
hulp per periode, die de aanbieder flexibel mag inzetten, in combinatie met een lichte procedure
waarin die inzet verantwoord wordt, draagt het gevaar van een ‘perverse prikkel’ in zich. Wij
bepleiten een steekproefsgewijze controle tot en met het niveau van de cliënt, zonder dat
daarvoor een nieuwe systematiek wordt opgetuigd.
3. Communicatie
Ten slotte vragen wij aandacht voor de communicatie met de cliënt: het bekendmaken van en
voorbereiden op meer zelfstandigheid aan de kant van de cliënten is een belangrijke, maar soms
lastige boodschap. Wij stellen voor de huishoudelijke medewerksters, die met deze boodschap in
direct contact staan met de cliënten, daarin te ondersteunen. Een eenvoudige kaart met de
gevolgen van het beleid in 2016 en 2017, het webadres van de ontmoetings-/infopunten en de
telefoonnummers van de seniorenvoorlichters en cliëntondersteuners, kunnen deze opdracht
verlichten.

Tot slot
De adviesraad Apeldoorn is graag bereid, indien gewenst, deze reactie mondeling toe te lichten.
Met vriendelijke groeten,

J.H.J. Schreuder
Voorzitter Adviesraad Wmo gemeente Apeldoorn

