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Extra aanvulling HHT-middelen 2018

Geachte leden van de raad,
Hierbij informeren wij u over ons besluit van 28 november tot eenmalige ophoging van de HHTgelden voor de onderdelen 'wassen en strijken' gedurende de periode tot en met apri12018.
Voorgeschiedenis
Vanuit de Rijksoverheid wordt aanvullend op de decentralisatieuitkering Wmo, sinds 2015 ook de
zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (hierna: HHT) beschikbaar gesteld. De HHT-gelden zijn
in Emmen ingezet voor de onderdelen 'wassen en strijken' waarvoor de hoofdaanbieders
verantwoordelijk zijn. Voorheen werd 'wassen en strijken' in de vorm van een algemene voorziening
verstrekt, maar sinds 2016 behoort 'wassen en strijken' weer tot de maatwerkvoorziening. In 2017 zijn
de HHT-gelden incidenteel met €500.000 aangevuld zodat de onderdelen 'wassen en strijken'
afgebouwd konden worden. Tegelijkertijd zijn de hoofdaanbieders verzocht om met een plan van
aanpak over het anders organiseren van 'wassen en strijken' te komen.
Aanvulling HHT -gelden
Omdat de hoofdaanbieders vanaf 2017 allereerst de taak hadden continuïteit voor de onderdelen
schoonmaakondersteuning en begeleiding te bieden, is het eerder in 2017 transformeren van de
onderdelen 'wassen en strijken' logischerwijs niet gelukt. In het door de hoofdaanbieders in
september 2017 geformuleerde plan van aanpak zijn diverse scenario's geschetst, waaronder het
beperkt voortzetten van 'wassen en strijken'. Ook het beëindigen van de onderdelen 'wassen en
strijken' behoorde tot de scenario's. Van belang is dat transformatie van voornoemde onderdelen
echter zorgvuldig wordt aangepakt. Dit geldt te meer omdat zich ten aanzien van voornoemde
onderdelen al meerdere keren wijzigingen hebben voorgedaan.
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Het verzoek is dan ook geweest om de onderdelen wassen en strijken in elk geval gedurende de eerste
vier maanden van 2018 op dezelfde manier te blijven verstrekken. Door in elk geval tot en met april
2018 extra middelen beschikbaar te stellen, wordt continuïteit aangaande overname van 'wassen en
strijken' geboden en kunnen cliënten in de tussentijd geherindiceerd worden. Van hoofdaanbieders
wordt vervolgens alsnog verwacht met een plan van aanpak rondom 'wassen en strijken' te komen
zodat toegewerkt wordt naar een structurele oplossing aangaande 'wassen en strijken'.
Herindicaties
Om inzichtelijk te krijgen welke cliënten in aanmerking moeten blijven komen voor overname van
'wassen en strijken', zijn herindicaties noodzakelijk. Het is van belang dat de herindicaties objectief
en onafhankelijk worden uitgevoerd. De opdracht hiertoe is dan ook belegd bij Stichting De Toegang
die hiervoor op haar beurt een onafhankelijk indicatiebureau zal inschakelen. Voorafgaand aan dit
herindicatietraject worden cliënten per brief geïnformeerd (zie bijlage 1). De herindicaties worden
uitgevoerd in de periode december 2017 - januari 2018.
Financieel
De extra aanvulling vanuit Emmen op de HHT-middelen vanuit het Rijk bedraagt voor 2018
€ 166.000. Dit is een derde van het totaalbedrag van €500.000
in 2017. Het bedrag wordt gedekt uit
de reserve sociaal domein.
Dekking van de kosten voor herindicaties is aanwezig op het product schoonmaakondersteuning
binnen de begroting van 2017 en 2018.
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeen esecretaris,
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Herbeoordeling wassen en strijken

Geachte heer/mevrouw,

Via deze brief brengen wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de
schoonmaakondersteuning. Voor het onderdeel 'wassen en strijken' wordt binnenkort een nieuwe
beoordeling (herbeoordeling) uitgevoerd.
Waarom een nieuwe beoordeling?
Het is wettelijk verplicht om periodiek een herbeoordeling te doen. Deze keer worden de onderdelen
'wassen en strijken' opnieuw beoordeeld aangezien er de laatste jaren veel gewijzigd is op dit gebied.
Stichting De Toegang
Voor het uitvoeren van deze herbeoordelingen heeft de gemeente afspraken gemaakt met Stichting De
Toegang. Dit is het onafhankelijke adviesorgaan van de gemeente voor Wmo-indicaties. In de periode van
november 2017 tot en metjanuari 2018 worden de herbeoordelingen uitgevoerd. Stichting De
Toegang heeft hiervoor het bureau SCIOPENG ingeschakeld. Een adviseur van SCIOPENG zal op
huisbezoek komen. Op korte termijn ontvangt u hiervoor een afsprakenbrief.
Wat betekent dit voor u?
Tijdens de herbeoordeling wordt onderzocht of u in staat bent om zelfstandig het was- en strijkwerk te
kunnen uitvoeren.
Als blijkt dat u dit niet zelfstandig kunt, dan blijft uw indicatie voor wassen en strijken gewoon geldig. Als
blijkt dat u deze taken wel zelfstandig kunt uitvoeren of met hulp van anderen, dan wordt uw indicatie voor
wassen en strijken stopgezet.
Dit onderzoek staat los van de overige taken die onder het onderdeel 'schoonmaakondersteuning'
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indicatie daarvoor blijft dus gewoon geldig.
Cliëntondersteuning
Uiteraard is het mogelijk dat tijdens het huisbezoek een familielid, mantelzorger of een onafhankelijk
cliëntondersteuner aanwezig is.
Vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met Stichting De Toegang via telefoonnummer
0800-1525 of via info@detoegangemmen.nl
Wij vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van Emmen,

R. Sterkenburgh, teamleider Maatschappelijke Zaken en Zorg, team ondersteuning

