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Betreft: beëindig Huishoudelijke Hulp Toeslag  regeling 01/01/2020 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
In augustus 2014 heeft het ministerie van VWS de HHT-regeling in het leven geroepen. Doel van de 
HHT regeling was om de bezuiniging op de huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 te verzachten 
door werkgelegenheid te stimuleren bij aanbieders. Gemeenten konden de HHT op verschillende 
manieren inzetten. In de gemeente Albrandswaard is er voor gekozen om cliënten van de 
maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp de mogelijkheid te bieden om tegen een gereduceerd tarief 
van € 6,50 per uur extra huishoudelijke hulp in te kopen. Dit complementair aan de te bereiken 
resultaten van de maatwerkvoorziening. 

De HHT-regeling was tijdelijk van aard en de gelden vanuit het rijk zijn eind 2017 reeds komen te 
vervallen. Wij besloten destijds om de regeling stop te zetten voor nieuwe instroom en in ieder geval 
tot 01/07/2019 beschikbaar te houden voor bestaande cliënten. 

KERNBOODSCHAP 
De laatste jaren stijgen de kosten voor de huishoudelijke hulp fors als gevolg van Cao-ontwikkelingen, 
de invoering van het abonnementstarief en de tendens dat meer inwoners thuiszorg nodig hebben. Wij 
willen een duurzaam beleid voeren en de kosten beheersbaar houden zodat wij cliënten noodzakelijke 
en kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden. Dit zoveel mogelijk gestuurd vanuit de eigen-kracht 
gedachte. Vanuit dit gedachtegoed besloten wij om de HHT-regeling, welke een plus vormt op 
noodzakelijke zorg, te verlengen tot 01/01/2020 en deze daarna te laten vervallen.  
 
Aan het beëindigen van de HHT-regeling ligt tevens een praktische overweging ten grondslag. Lekker 
Leven is altijd de partij geweest die verantwoordelijk was voor het innen van de cliëntbijdrage voor de 
HHT-regeling. Lekker Leven heeft aangegeven de financiële administratie vanaf 01/07/2019 niet 
langer voor ons te willen verrichten. Vanaf deze datum zijn wij zelf verantwoordelijk voor het innen van 
de clientbijdrage. Dit past niet bij de kerntaken van de gemeente en is bovendien arbeidsintensief. 
 
CONSEQUENTIES 
Er maken in Albrandswaard rond de 33 cliënten gebruik van de HHT-regeling. De jaarlijkse uitgaven 
betreffen om en nabij € 31.000. Deze cliënten kunnen vanaf 01/01/2020 niet langer gebruik maken 
van de HHT-regeling.  



Er vinden in de loop van 2019 herinidcaties plaats. Door de HHT regeling tot 01-01-2020 door te laten 
lopen creëren wij ruimte om de herindicaties en het beëindigen van de HHT-regeling in de tijd op 
elkaar aan te laten sluiten.  
 
Een cliënt zou altijd voldoende ondersteund moeten zijn vanuit de maatwerkvoorziening. De HHT-
regeling had immers ten doel om de werkgelegenheid bij aanbieders te stimuleren en niet het bieden 
van noodzakelijke zorg. Mocht een cliënt echter kenbaar maken dat er, als gevolg van het wegvallen 
van de HHT-regeling, onvoldoende ondersteuning is dan wordt opnieuw een onderzoek ingesteld door 
de Wmo-klantmanager. Een dergelijk onderzoek kan drie uitkomsten hebben: 

1. De cliënt wordt voldoende ondersteund vanuit de maatwerkvoorziening, er verandert niets.  
2. De aanbieder moet meer zorg leveren binnen de geldende indicatie, het ondersteuningsplan 

wordt aangepast.  
3. De gemeente indiceert een zwaardere ondersteuningsvorm, er volgt een nieuwe beschikking.  

 
TOT SLOT 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en houden u op de hoogte van 
ontwikkelingen.  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 
 


