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Zevenbergen, 13 september 2019 

 

Onderwerp: Collegevoorstel met als onderwerp: Huishoudelijke Hulp Toelage-regeling (dienstencheques) vanaf 2020 

 

Geachte College, 

 

Eerst op 29 augustus 2019 hebben wij kennisgenomen van het collegevoorstel met als onderwerp Huishoudelijke Hulp 
Toelage-regeling (dienstencheques)vanaf 2020. 

Onze reactie op dit voorstel willen wij graag splitsen in twee aspecten nl. het procedurele aspect en het inhoudelijke 
aspect. 

 

Met betrekking tot het procedurele aspect moeten wij opmerken dat door u voorbij is gegaan aan het convenant zoals 
dat tussen uw college en de Wmo-raad is afgesloten. 

In het convenant is nl. vastgelegd dat de Wmo-raad zo vroeg mogelijk wordt betrokken bij ontwikkelingen, ook binnen 
de zgn. D6, op het gebied van de Wmo. 

Ook is in het convenant bepaald dat de Wmo-raad binnen 6 weken advies uitbrengt aan uw college.  

Wij stellen vast dat andere Wmo-raden binnen de D6 al enkele weken eerder dan wij een adviesaanvrage over dit punt 
hebben ontvangen en wij nu bij wijze van spreken per omgaande een advies moeten uitbrengen. 

Hoewel wij tijdens het overigens constructieve Wmo-overleg een verklaring hebben gekregen hoe dit is kunnen gebeu-
ren hopen wij dat het bovenstaande eenmalig is geweest en wij in de toekomst zowel tijdig worden betrokken bij nieu-
we ontwikkelingen maar tevens een meer reële adviestermijn in acht wordt genomen. 

 

Met betrekking tot het inhoudelijke aspect het volgende: 

Sinds 2015 is het in de gemeente Moerdijk mogelijk om gebruik te maken van dienstencheques. 
Met de dienstencheque kan extra huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht. 
Cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning en geregistreerde mantelzorgers komen in aanmerking voor 
deze regeling. 

Hoewel het uitgeven van dienstencheques geen wettelijke taak is, waren er destijds plausibele argumenten om te kiezen 
voor deze regeling. Wij begrijpen dat het uitgeven van deze cheques de afgelopen jaren steeds meer onder druk kwam 
te staan door de mogelijk “aanzuigende werking”, beperkingen bij de aanbieders en het te kort aan budget in het sociaal 
domein. Bovendien kan vastgesteld worden dat dienstencheques niet altijd zijn gebruikt voor datgene waar ze voor zijn 
bedoeld, nl. ondersteuning niet vallende onder het resultaat “schoon huis”. 

Vanuit de beheersmatige invalshoek kunnen wij het collegevoorstel volgen, echter we benadrukken dat met de versobe-
ring van de regeling vooral gekeken moet worden naar de directe gevolgen, die uiteindelijk per burger verschillend kun-
nen uitpakken. 
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Wij adviseren u om bij het behouden van de dienstencheques voor mantelzorgers nog eens kritisch te kijken naar de 
voorwaarden. Met name de voorwaarde dat de mantelzorger die op hetzelfde adres woont waar een Wmo/Wlz indica-
tie aanwezig is, niet langer in aanmerking komt voor dienstencheques zou  in de praktijk nadelig kunnen uitwerken en 
dit staat op gespannen voet met het uitgangspunt van de gemeente Moerdijk dat mantelzorgers goed ondersteund die-
nen te worden. 

Wij adviseren u tevens om bij het stoppen van de dienstencheques voor cliënten met een indicatie huishoudelijke on-
dersteuning een langere periode van afbouw te hanteren dan nu is gehanteerd. Immers in 2019 is gestart met een af-
bouw en in 2020 zou deze dan volledig afgebouwd zijn. Deze korte afbouwperiode vinden wij bezwaarlijk. Wij kunnen 
ons bezwaar laten vallen indien met een toetsbare mogelijkheid tot maatwerk wordt geborgd dat de versobering van de 
regeling niet zal leiden tot probleemgevallen. Datzelfde, (laten vallen van bezwaar) geldt ook indien die borging er is 
voor mantelzorgers, woonachtig op het adres van een Wmo-WLZ geïndiceerde. 

Hoewel een verhoging van 50% van de klantbijdrage substantieel is kan dit passen in het beheersbaar houden van de 
kosten van de dienstencheque. Hiertegen hebben wij dan ook geen bezwaar 

In het collegevoorstel wordt gemeld dat de continuering van de dienstencheques voor mantelzorgers na 2020 wordt 
gekoppeld aan het wel of niet verlengen van de maatwerkovereenkomst. Wij adviseren u om niet nu al vooruit te lopen 
op mogelijke ontwikkelingen met betrekking tot het verlengen van de maatwerkovereenkomst huishoudelijke onder-
steuning. Immers, u neemt hiermee al een voorschot op het volledig afschaffen van de dienstencheque, terwijl dit zoals 
hierboven is gemeld op gespannen voet staat met het uitgangspunt van de gemeente Moerdijk mantelzorgers goed te 
ondersteunen. 

 

Wij zouden het waarderen als u de brief die u voornemens bent om aan de cliënten te versturen tijdig met ons te deelt. 

 

 

Hoogachtend, 

Wmo-raad gemeente Moerdijk 

 

Kees Klasen 

voorzitter 


