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Rucphen, 8 augustus 2019  
 
 
Onderwerp: Memo inzet Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) - dienstencheques - vanaf 2020 

 
 
Geachte College, 
 
Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van de memo inzet Huishoudelijke Hulp Toelage 
(HHT) - dienstencheques - vanaf 2020. 
 
Sinds 2015 is het in gemeente Rucphen mogelijk om gebruik te maken van dienstencheques.  
Met een dienstencheque kan een uur extra huishoudelijke ondersteuning worden ingekocht.  
Iedere cliënt met een indicatie huishoudelijke ondersteuning (HO)en  ook de registreerde 
mantelzorger komt in aanmerking voor deze regeling.  
 
Het uitgeven van de cheques behoort niet tot de wettelijke taak van de D5 gemeenten, er waren 
destijds plausibele argumenten om te kiezen voor deze regeling, welke afgelopen jaren steeds verder 
onder druk kwam te staan door te kort aan budget in het sociaal domein. 
  
Vanuit de beheermatige invalshoek kan de adviesraad de memo volgen, echter benadrukken we dat  
met de versobering van de regeling vooral gekeken moet worden naar de directe gevolgen, die 
uiteindelijk per burger, verschillend kan uitpakken.  
 
Een relatief grote groep cliënten krijgen 2 of 3 uur in de week huishoudelijke ondersteuning. Inkoop 
van een dienstencheque verhoogt het aantal uren aanzienlijk, soms zelfs tot een verdubbeling van 
uren. Bovendien kunnen de werkzaamheden die daarmee worden verricht verruimd worden. 
Uit de laatste cijfers van 2018 van de memo blijkt dat cliënten in de gemeente Rucphen relatief meer 
gebruik maken van inzet van dienstencheques dan de andere gemeenten.  
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Als adviesraad stellen wij de vraag, op basis van signalen van cliënten, of de dienstencheques 
daadwerkelijk ingezet worden als extra aanvulling of als compensatie voor een schoon en leefbaar 
huis? Is het mogelijk dat er een discrepantie is ontstaan in verwachtingen van de dienstencheques bij 
zowel de cliënt als huishoudelijke ondersteuner?    
 
De adviesraad acht onlosmakelijk met de invoer van de wijzigingen, zoals omschreven in de memo, 
noodzakelijk te monitoren per cliënt welke zorg er daadwerkelijk nodig is, welke ondersteuning 
geboden wordt, en waar tekortkomingen ontstaan. Door de inzet van de dienstencheques, waar 
nodig als compensatie, lijkt hier onvoldoende zicht op te zijn.  
 
De invulling van een schoon en leefbaar huis is per cliënt, afhankelijk van ondersteuning van 
mantelzorg verschillend. De adviesraad voorziet toename van WMO- ondersteuning als gevolg van 
de versobering van deze regeling. 
 
Een groot deel van de mantelzorgers zijn partners van de cliënten. De memo geeft aan dat deze 
groep buiten de toekenning van de dienstencheques gaan vallen.  
Bij kwetsbare ouderen die samen goed functioneren, is de adviesraad van mening dat partners niet 
mogen worden uitgesloten van de toekenning van de dienstencheques, dan wel dat er een andere 
regeling wordt getroffen om de partner te ontlasten.  
 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat in de gemeente Rucphen een relatief grote groep kwetsbare 
cliënten zich eenzaam voelt.  
Naast een schoon en leefbaar huis, speelt bij deze groep het sociaal aspect een niet- te- 
onderschatte, belangrijke rol. De huishoudelijke ondersteuning draagt bij aan (vroeg-) signalering en 
zelfredzaamheid. Met de afbouw van de dienstencheques vragen wij dit aspect niet uit het oog te 
verliezen.  
 
Tot slot benadrukt de adviesraad de prettige en constructieve samenwerking met de ambtenaren en 
verantwoordelijke wethouders. Terugkijkend naar de planning van de memo, vragen wij u en de 
samenwerkende gemeenten vriendelijk om de adviesraden vroegtijdig te betrekken in 
beleidsvorming, zodat parate kennis en ervaring uit de samenleving, in een vroeg stadium wordt 
meegenomen.   
 
Indien gewenst zijn wij gaarne bereid toelichting te geven.  
 
Hoogachtend, 
Namens de Adviesraad Sociaal Domein 
 
 
 
 
Mevrouw A.E.M. Suijkerbuijk- Huijskens  
Secretaris   
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