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Steenbergen, 28 augustus 2018

Geachte heer Baali,

Op 7 augustus 2018 heeft u schríftelijke artikel 40-vragen gesteld over de zorgen die 
de PvdA heeft over het opraken van het budget thuishulp. Aanleiding is de brief die 
door één van de zorgaanbieders is verzonden op 18 juli 2018 aan de gebruikers van 
de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen ons 
antwoord daarop.

1. Is het college voornemens om naar de raad te komen met een voorstel tot 
verhoging van het budget voor de HHT-regeling? Zo ja, wanneer? Zo nee, 
waarom niet?

Ons antwoord: het college is niet voornemens om naar de raad te komen met een 
voorstel tot verhoging van het budget voor de HHT-regeling in 2018. Gezien de 
druk op de budgetten binnen het sociaal domein en de verschillende afwegingen 
die daarbinnen gemaakt moeten worden, staat het HHT budget niet op zichzelf. In 
2019 krijgt de gemeente te maken met een forse budgettaire stijging op de 
huishoudelijke ondersteuning vanwege loonindexatie in de sector. Verhoging van 
het budget vindt het college op dit moment niet wenselijk. De uitvoering van de
HHT-regeling betreft geen wettelijke verplichting maar een regeling die diende als 
tijdelijke maartregel om cliënten en zorgaanbieders in de periode direct na 
invoering van de Wmo 2015 tegemoet te komen. Het college beraadt zich op dit 
moment op toekomstscenario’s

Waarom is het college niet eerder naar de raad gekomen met het verzoek tot 
verhoging van het budget voor de HHT-regeling?

Vragen aan de gemeente? Bel ons via 140167 of kijk op www.qemeente-steenberqen.nl 
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen Bezoekadres: Bui
e-mail: info@oemeente-steenberoen.nl



UM1806381UM1806381UM1806381

Ons antwoord: in 2017 was het beschikbare budget voor de HHT toereikend. In 
2018 is de regeling verruimd, waardoor meer cliënten en mantelzorgers vanuit de 
HHT ondersteund kunnen worden dan in 2017 het geval was. In 2018 is het 
beschikbare budget over zeven zorgaanbieders verdeeld op basis van 
cliëntaantallen binnen de Wmo. Aanbieders leveren per kwartaal een 
verantwoording aan. Het college heeft nu in beeld dat één zorgaanbieder het 
budget over 2018 volledig verbruikt heeft en de HHT-regeling heeft stopgezet en 
bij de andere zorgaanbieders nog beperkt ruimte voor nieuwe instroom aanwezig 
is

3. Is het college voornemens om de raad te verzoeken het budget voor 2019 en de 
daaropvolgende járen te verhogen, op basis van het in 2018 geconstateerde 
tekort?

Het college is niet voornemens om de raad te verzoeken het budget voor 2019 en 
verder te verhogen. De motivatie hiervoor is bij de beantwoording van vraag 1 te 
lezen.

4. Heeft het college een idee hoeveel uren aan werkgelegenheid er verloren kunnen 
gaan als gevolg van het opgeraken van het budget voor de HHT-regeling?

In 2015 is de HHT-regeling ingegaan als tijdelijke maatregel om werkgelegenheid 
te behouden in de sector. Echter ziet de zorgsector er nu een aantal jaar later 
anders uit. Zorgaanbieders geven veelal aan dat het moeilijk is om aan voldoende 
personeel te komen in de sector, dit geldt voor de ambulancezorg en GGZ sector, 
maar inmiddels ook voor de huishoudelijke ondersteuning. In de regio is een 
aantal projecten gestart om personeel voor de sector te behouden en om nieuw 
personeel aan te spreken.

5. In de brief richting gebruikers van de HHT-regeling stond: “Kunt u beslist niet 
zonder deze Huishoudelijke Hulp Toelage, dan kunt u contact opnemen met de 
gemeente Steenbergen.” Deelt het college de mening van de PvdA dat dit een 
heel vreemde zin is, die niet bepaald begripvol overkomt? De PvdA is van mening 
dat iedere gebruiker van deze regeling zo veel mogelijk (gemoeds)rust verdient en 
die ook wil ervaren. Wanneer kan een gebruiker van de HHT-regeling, volgens het 
college, ‘beslist niet zonder’ deze regeling?

Tijdens de zomerperiode is de communicatie tussen de zorgaanbieder en de 
gemeente minder zorgvuldig geweest dan gewenst. De brief aan de betreffende 
gebruikers van de HHT-regeling is zonder betrokkenheid van de gemeente 
verstuurd. Het college kan zich echter wel vinden in de strekking dat iedere 
inwoner die tegen knelpunten aanloopt met betrekking tot zorg contact op kan 
nemen met Vraagwijzer. Dit geldt voor iedere inwoner met een 
ondersteuningsvraag, waarna gezocht wordt naar een passende oplossing. Ook 
voor gebruikers van de HHT-regeling waar de regeling is stopgezet wordt waar 
mogelijk naar een alternatief gezocht. De HHT-regeling is een aanvullende dienst 
en steeds bedoeld geweest voor cliënten huishoudelijke ondersteuning die extra 
hulp wilde inkopen en mantelzorgers die de ondersteuning goed konden 
gebruiken.
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6. Deelt het college de mening van de PvdA dat het onwenselijk is om
zorgbehoevenden en mantelzorgers op deze manier te laten schrikken? Eerder dit 
jaar, in maart, ontving een deel van de mantelzorgers in onze gemeente ook al 
bericht dat hun huishoudelijke hulp zou verminderen. Er zijn best wat 
mogelijkheden voor mantelzorgers in de gemeente Steenbergen, maar we moeten 
wel blijven waken voor goede en begripvolle communicatie richting onze inwoners, 
toch zeker als zij dag in, dag uit hard hun best doen voor onze zorgbehoevende 
medemens. Is het college bereid om er extra op toe te zien dat de communicatie 
richting inwoners op goede en begripvolle wijze geschiedt?

Het college waakt ervoor dat de communicatie in de toekomst op goede wijze 
geschiedt. Het college beraadt zich op scenario’s voor de toekomst.

Wij gaan er vanuit uw vragen hiermee in voldoende mate te hebben beantwoord.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergei 
de loco-secretaris, de burgemeester,

H.C. de Korte MCM íen Belt, MBA
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