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Onderwerp: Inzet huishoudelijke hulp toelage (HHT) 

Advies: 
De (tijdelijke) verlaging van de bijdrage voor cliënten met een resultaatgerichte indicatie 
huishoudelijke ondersteuning op de kortingsregeling voor maximaal 30 uur extra huishoudelijke 
ondersteuning uitvoeren. 

Korte samenvatting: 
Het Rijk heeft een huishoudelijke hulp toelage (HHT) beschikbaar gesteld. Deze toelage is met de 
veertien Twentse gemeenten aangevraagd en op 16 december 2014 toegekend. Aan de 
gemeente Hellendoorn is voor de jaren 2015 en 2016 een bedrag van C 413 .600 ,00 per jaar 
beschikbaar gesteld. Op 23 maart 2015 is een tijdelijke aanpassing op de uitgangspunten van de 
HHT gekomen. In 2015 kunnen gemeenten maximaal C 17 ,50 per uur bijdragen (dit was C 
12,50) en is de bijdrage voor cliënten minimaal C 5,00. Deze aanpassing geldt dus niet voor 
2 0 1 6 . 

De doelstelling van de HHT is ongewijzigd: langer behoud van volwaardige werkgelegenheid bij 
aanbieders binnen deze sector. Ook het toegekende bedrag ad C 413 .600 ,00 blijft hetzelfde. 
Door de minimale bijdrage van cliënten aan te passen naar C 5 ,00 , kunnen mensen voor een laag 
bedrag extra huishoudelijke ondersteuning inkopen. Dit kan alleen bij een aanbieder die zorg in 
natura levert en waarmee de gemeente Hellendoorn een contract heeft. De kortingsregeling kan 
niet worden aangewend voor ondersteuning in de vorm van persoonsgebonden budget. Wel kan 
de houder van een persoonsgebonden budget gebruik maken van de kortingsregeling, mits de 
ingekochte uren maar worden ingezet bij een aanbieder van zorg in natura. 

De HHT is met de veertien Twentse gemeenten aangevraagd en op 16 december 2014 
toegekend. Bij nota Huishoudelijke hulp toelage (HHT) is besloten aan alle cliënten met een 
resultaatgerichte indicatie huishoudelijke ondersteuning maximaal 30 kortingsbonnen beschikbaar 
te stellen. De bijdrage voor cliënten is C 8,75 per uur. Omdat er in praktijk geen sprake is van 
fysieke kortingsbonnen, leidt dit tot verwarring. Om die reden wordt er in de communicatie naar 
cliënten toe - en ook in deze nota - niet langer gesproken over kortingsbonnen, maar over een 
kortingsregeling. 
Op 23 maart 2015 heeft staatssecretaris Van Rijn in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd 
over een wijziging van de HHT. In deze brief wordt de bijdrage voor cliënten op minimaal C 5,00 
per uur vastgesteld. Ook de gemeentelijke bijdrage is aangepast. Was de bandbreedte voor de 
gemeentelijke bijdrage eerst tussen de C 7,50 en C 12,50. Dit is verhoogd naar C 17,50 per uur. 

Besluit B en W: 

Aanleiding: 

Relevante eerdere besluiten: 
Nota Huishoudelijke hulp toelage (HHT) vastgesteld door college op 24 februari 2 0 1 5 , ter 
kennisname raadscommissie Samenlevingszaken op 7 april 2 0 1 5 . 
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Doelstelling: 
De HHT is bedoeld voor het behoud van werkgelegenheid door korting te bieden op 
huishoudelijke ondersteuning in een nieuw op te zetten kortingsregeling. 

Oplossing: 
De aanpassingen in de uitgangspunten van de HHT in uitvoering brengen. 

Effecten: 
Door de minimale bijdrage van cliënten in te zetten, kunnen mensen voor een laag bedrag extra 
huishoudelijke ondersteuning inkopen. Zo gaat er een maximale stimulans uit van de regeling. 

Planning: 
Bij de keukentafeìgesprekken met betrekking tot resultaatfinanciering informeren de Wmo-
adviseurs en de consulenten van SCIO over de kortingsregeling. Vervolgens wordt aan cliënt een 
beschikking verzonden. Aangezien de gesprekken op dit moment gaande zijn, is snelle 
besluitvorming noodzakelijk. 

Financiële consequenties: 
Wanneer de bijdrage van cliënten wordt verlaagd van C 8,75 naar C 5,00, dan zijn er dus 
meerkosten ten opzichte van het vorige besluit. 
Berekening: C 3,75 x 1119 cliënten (aantal december 2014) = C 4 .196 ,25 x 30 uur = 
C 125.887,50 meerkosten voor 2015 . Bij deze berekening wordt uitgegaan dat alle cliënten de 
30 uur extra huishoudelijke ondersteuning inkopen. Dit zal in praktijk niet het geval zijn. Het 
genoemde bedrag is dan ook het slechtste scenario. 
Er zijn nog (niet geherindiceerden) cliënten die op dit moment nog op urenindicatie hulp bij het 
huishouden ontvangen. Zolang dat het geval is, is er nog geen sprake van vermindering van 
werkgelegenheid. Vanaf het moment dat de resultaatgerichte huishoudelijke ondersteuning 
ingaat, kan cliënt gebruik maken van de kortingsregeling. Dus kunnen, in eerste instantie, de 
meerkosten worden opgevangen vanuit de toelage. Mocht de toelage ontoereikend blijken, dan 
kunnen de meerkosten bekostigd worden vanuit de Wmo-middelen. Door de daling van het 
gebruik van de individuele verstrekkingen die vanaf 2014 zichtbaar Is, bieden de Wmo-middelen 
voldoende ruimte om de resterende meerkosten op te vangen. Wij gaan er daarom vanuit dat er 
geen beroep hoeftte worden gedaan op de Wmo-reserve. 

Personele consequenties: 
N.v.t. 

Juridische consequenties: 
Omdat de gemeente te toegang tot de kortingsregeling bepaald, is de HHT formeel gezien een 
maatwerkvoorziening. Voor een maatwerkvoorziening geldt een toekenning door middel van een 
beschikking volgens de Algemene wet bestuursrecht (artikel 1:3 lid 2). Dit is een besluit van 
algemene strekking waar een bezwaarprocedure voor open staat. 

informatisering I Automatisering: 
N.v.t. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
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Communicatie: 
bekendmaking in het Hellendoorn Journaal; 
nota ter kennisgeving overleggen bij eerstvolgend Wmo-raadsvergadering. 

Doordat snelle besluitvorming noodzakelijk is, is de Wmo-raad niet betrokken bij de 
totstandkoming van deze nota. Over vijf maanden wordt de kortingsregeling geëvalueerd. Bij 
deze evaluatie wordt de Wmo-raad betrokken. 

Overige consequenties: 
Binnen de veertien Twentse gemeenten wordt verschillend gehandeld op de wijzigingen binnen 
de HHT. Enschede, Twenterand en Hof van Twente verlagen de bijdrage. De gemeenten 
Hengelo, Noaberkracht en Almelo blijven de bijdrage C 8,75 hanteren. De overige gemeenten 
hebben nog geen keuze gemaakt. 

Bijlagen: 
brief staatssecretaris Van Rijn met betrekking tot de inzet huishoudelijke hulp toelage. 


