
College van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Boxtel

Boxtel, 23 oktober 2016

Betreft:schriftelijke vragen`Stopzetten HHT ongewenst!`

Geacht College,

Zoals u weet waren wij blij met de invoering van de Huishoudelijke Hulp Toelage in 2015 boven 
op de WMO, omdat het bijkopen van extra uren via deze regeling uitkomst zou bieden voor veel 
mensen middels betaalbare zorgverlening. Dit is ook gebleken want er is dus veel gebruik van 
gemaakt.  En zoals u ook weet zijn wij dus groot voorstander van het voortzetten van de 
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit omdat er nog steeds volle tevredenheid is onder de 
huidige gebruikers en ook de zorgaanbieders zeer tevreden zijn met extra werkzaamheden die 
deze regeling voor hen oplevert. Bovendien wordt aan mantelzorgers iets extra´s geboden met 
deze regeling. En BALANS vindt dat zij dit nog steeds verdienen, hun inzet is onbetaalbaar voor 
onze Boxtelse maatschappij!

Eerder dit jaar heeft u ook positief bericht op onze roep om voortzetting van HHT de komende 
jaren en daar waren wij blij mee. Dit omdat er via het rijk ook voor 2017 en opvolgende jaren 
financiële middelen ontvangen worden voor HHT. Weliswaar is er een kleiner budget tot 2019 en 
daarna een toename van de middelen vanuit het ministerie maar continuering is beloofd. Ook op 
schriftelijke vragen van de SP/fractie heeft u eerder dit jaar aangegeven dat u de HHT ging 
continueren. Er leek geen vuiltje aan de lucht.

Ons bereiken op dit moment echter signalen via medewerkers van zorgaanbieders dat de HHT 
stopt per1 januari 2017 en dat vinden wij een zeer slechte zaak voor de gebruikers van deze 
mogelijkheid, maar leidt bovendien tot veel onrust onder het personeel van de zorgaanbieders. 
Wij vertrouwen er op, gezien uw eerdere toezeggingen, dat berichtgeving over stopzetting per1 
januari 2017 op een misverstand berust en vragen u daarom om opheldering.

1. Klopt het dat u voorstander bent van stopzetting van de HHT per 1 januari 2017?

2. Zo ja, wat is de reden dat u uw eerdere belofte tot continuering van HHT, overigens prima
passend in een sociaal Boxtel, niet nakomt?

3. Zo nee, bent u bereid om contact op te nemen met de zorgaanbieders om het onrust 
veroorzakende misverstand onder personeel en gebruikers snel uit de wereld te helpen?

Mocht u ons berichten dat de HHT inderdaad in tegenstelling tot uw eerdere berichten gaat 
stoppen, zullen wij tijdens de begrotingsvergadering pogen om een meerderheid binnen de 
gemeenteraad te vinden voor continuering van de HHT. Continuering is goed voor de gebruikers,
voor de zorgaanbieders en voor de mantelzorgers. De HHT draagt bovendien bij aan het sociale 
gezicht van onze gemeente en dat moeten we niet verliezen. BALANS zal zich blijven verzetten 
zich tegen het verliezen van het sociale gezicht van Boxtel.
Wij hopen om bovenstaande reden op beantwoording voor de begrotingsvergadering van 8 
november aanstaande.
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