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Geacht	  college,	  
	  
Naar	  aanleiding	  van	  uw	  Raadsbrief	  d.d.	  23	  februari	  2015	  (Inzet	  Huishoudelijke	  Hulp	  Toelage)	  
verscheen	  1	  maart	  op	  de	  Tubantia-‐site	  het	  bericht	  dat	  de	  gemeente	  Almelo	  ruim	  7	  ton	  zorggeld	  niet	  
heeft	  uitgegeven.	  	  
	  
Naar	  aanleiding	  hiervan	  heeft	  de	  Fractie	  Bolhuis	  de	  volgende	  vragen:	  

1. In	  de	  (concept-‐)uitvoeringsovereenkomst	  HHT	  staat	  dat	  er	  sprake	  is	  van	  ‘halfjaarlijkse	  
voorschotten’	  (werkafspraken	  3c)	  en	  halfjaarlijkse	  facturatie	  /	  nacalculatie	  (punt	  9)	  

a. In	  hoeverre	  heeft	  de	  gemeente	  de	  ruim	  zeven	  ton	  nog	  in	  haar	  bezit	  of	  reeds	  
terugontvangen	  van	  zorgaanbieders?	  

b. Loopt	  de	  gemeente	  financiële	  risico’s	  bij	  de	  terugbetaling	  van	  de	  teveel	  verstrekte	  
voorschotten?	  Zo	  ja,	  dan	  ontvangen	  wij	  hier	  graag	  een	  specificatie	  van	  per	  
aanbieder.	  

2. In	  het	  collegevoorstel	  (DCS	  –	  1434614)	  HHT	  van	  26	  juni	  2015	  wordt	  reeds	  gemeld	  dat	  er	  voor	  
het	  eerste	  halfjaar	  van	  2015	  een	  bedrag	  van	  €	  486.606,00	  beschikbaar	  was	  en	  dat	  er	  in	  die	  
periode	  nog	  geen	  3,5%	  van	  dit	  geld	  aan	  dienstencheques	  is	  ingekocht	  door	  de	  geselecteerde	  
aanbieders.	  	  
Waarom	  heeft	  u	  niet	  eerder	  bijgestuurd	  om	  de	  inzet	  (en	  het	  bereiken	  van	  de	  doelstellingen)	  
van	  de	  HHT	  te	  stimuleren?	  

3. In	  het	  collegevoorstel	  (DCS	  –	  1545300)	  van	  4	  februari	  2015	  en	  dat	  op	  23	  februari	  is	  
vastgesteld	  staan	  expliciet	  twee	  bestedingsdoelen	  voor	  de	  HHT-‐gelden	  benoemd.	  In	  uw	  
raadsbrief	  geeft	  u	  echter	  aan	  dat	  e.e.a.	  nog	  onderzocht	  dient	  te	  worden.	  Wilt	  u	  het	  verschil	  
tussen	  het	  collegebesluit	  en	  de	  raadsbrief	  verklaren	  en	  toelichten?	  

4. In	  2015	  heeft	  het	  college	  besloten	  alleen	  de	  aanbieders	  die	  in	  2014	  huishoudelijke	  hulp	  via	  
zorg	  in	  natura	  aanboden	  én	  zorggroep	  Manna	  (als	  nieuwe	  zorgaanbieder)	  toegang	  te	  
verlenen	  tot	  de	  HHT-‐gelden.	  Nu	  wordt	  voorgesteld	  alle	  gecontracteerde	  partners	  de	  
mogelijkheid	  voor	  inzet	  van	  HHT-‐dienstencheques	  te	  bieden.	  In	  het	  collegevoorstel	  staat	  dat	  
nieuwe	  gecontracteerde	  aanbieders	  al	  verzocht	  hebben	  om	  HHT-‐dienstencheques	  af	  te	  
mogen	  nemen.	  	  

a. Wanneer	  hebben	  u	  de	  eerste	  verzoeken	  bereikt	  en	  wat	  heeft	  u	  met	  deze	  verzoeken	  
gedaan?	  	  

b. Heeft	  u	  deze	  verzoeken	  opgevat	  als	  een	  signaal	  dat	  bredere	  inzet	  van	  HHT	  wel	  
degelijk	  eerder	  mogelijk	  was?	  



	  

	  

5. Op	  welke	  manier	  kunnen	  de	  overschotten	  ook	  gebruikt	  worden	  om	  iets	  te	  doen	  aan	  de	  
inkomenspositie	  van	  de	  laagstbetaalden	  in	  deze	  sector?	  

6. Worden	  alle	  gecontracteerde	  aanbieders	  actief	  betrokken	  bij	  het	  opzetten	  van	  nieuwe	  
initiatieven	  die	  passen	  binnen	  de	  (nieuwe)	  HHT-‐kaders?	  

7. De	  wethouder	  geeft	  volgens	  Tubantia	  aan	  dat	  de	  eigen	  bijdrage	  van	  5	  euro	  wellicht	  nog	  te	  
hoog	  is	  voor	  sommige	  mensen.	  Ziet	  het	  college	  mogelijkheden	  om	  minima	  verder	  te	  ontzien?	  
En	  zo	  ja,	  welke	  mogelijkheden	  ziet	  u?	  En	  zo	  nee,	  waarom	  niet?	  

	  
	  
Met	  vriendelijke	  groet,	  
	  
	  
	  
Lieneke	  Bolhuis	  
Fractie	  Bolhuis	  
	  


