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P- Onderwerp: Ongevraagd advies van de Wmo-raad m.b.t. bezuinigingen binnen de Wmo 

Advies: 
Het ongevraagde advies van de Wmo-raad beantwoorden middels bijgevoegde brief. 
Hierin de Wmo-raad toezeggen circa C 140.000,00 te reserveren voor de Huishoudelijke Hulp 
toelage 2016. 

Besluit B en W: CörįofìYĨ Oc/üì^' 

Korte samenvatting: 
De Wmo-raad heeft een ongevraagd advies verzonden (29 oktober 2015) . In deze brief geeft de 
Wmo-raad aan dat zij zich verbaasd over de melding van de gemeente van een structureel 
positief resultaat op de uitganven binnen de Wet maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Ook 
over de Huishoudelijke hulp toelage (HHT) is de Wmo-raad Hellendoorn van mening dat de 
overgebleven middelen niet onttrokken mogen worden aan de Wmo. Daarnaast had de Wmo-raad 
Hellendoorn het meer redelijk gevonden om eerst de tranformatie te evalueren en daarna een 
besluit te nemen over de inzet van de resterende Wmo gelden. De brief is toegevoegd als bijlage. 

Met betrekking tot de Wmo-middelen waaronder de HHT-gelden heeft de gemeenteraad besloten 
om circa C 2 0 0 . 0 0 0 ^ van de niet bestede HHT-gelden niet meer in te zetten aan de 
kortingsregeling. 

In 2015 is C 72.658,00 voor de HHT uitgegeven. Dit betekent dat er circa C 140.000,00 niet 
besteed is. Bij afgelopen raadsvergadering d.d. 2 februari 2016 heeft het college toegezegd de 
overgebleven middelen (ad C 140.000,00) te reserveren voor de HHT in 2016 . Deze toezegging 
wordt meegenomen in de beantwoording richting de Wmo-raad. 

Aanleiding: 
Ontvangen brief van de Wmo-raad. In deze brief geeft de Wmo-raad een ongevraagd advies met 
betrekking tot de bezuinigingen binnen de Wmo. 

Relevante eerdere besluiten: 
N.v.t. 

Doelstelling: 
N.v.t. 

Oplossing: 
N.v.t. 



Effecten: 
N.v.t. 

Pianning: 
N.v.t. 

Financiële consequenties: 
Met betrekking tot de Wmo-middeien waaronder de HHT-gelden heeft de raad besloten om circa 
C 2 0 0 . 0 0 0 ^ van de niet bestede HHT-gelden niet meer in te zetten aan de kortingsregeling. 

In 2015 is 6 72.658,00 voor de HHT uitgegeven. Dit betekent dat er circa C 140.000,00 niet 
besteed is. Bij afgelopen raadsvergadering d.d. 2 februari 2016 heeft het college toegezegd de 
overgebleven middelen (ad C 140.000,00) te reserveren voor de HHT in 2016 . 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
Het overhevelen van de niet bestede HHT-middeien naar 2016 ís toegestaan, mits de HHT-
middelen worden ingezet in lijn met de hiervoor geldende uitgangspunten. 

Informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
N.v.t. 

Communicatie: 
N.v.t. 

Overige consequenties: 
N.v.t. 


