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Geachte raadsleden, 
 
Inleiding. 
Het Uitvoeringsplan Huishoudelijke hulp  2015 wordt 27 oktober a.s. behandeld in uw 
raad.  
Het rijk heeft dit najaar tijdelijke extra gelden in het vooruitzicht gesteld voor 
huishoudelijke hulp. Het motief hiervoor is behoud van werkgelegenheid in de 
zorgsector.  Om voor deze gelden in aanmerking te komen moeten wij aan bepaalde 
voorwaarden voldoen. Die staan soms op gespannen voet met het beoogde lokale 
beleid. In deze brief zetten wij de “haken en ogen”  in kort bestek uiteen. We geven 
ook onze mening wat dit betekent voor het Uitvoeringsplan Huishoudelijke hulp 2015 
en verder, dat bij u ter behandeling ligt. 
 
Waarom tijdelijk extra rijksgeld? 
De kortingen van het rijk op de budgetten voor huishoudelijke hulp dwongen 
gemeenten tot maatregelen. Een deel van deze maatregelen leidt tot minder 
werkgelegenheid in de zorg. Dit heeft in ons land tot onrust geleid. Als reactie hierop 
matigt het rijk tijdelijk de kortingen om op deze wijze toch weer ruimte te bieden voor 
meer werkgelegenheid. 
Wij vinden deze matiging van de rijksbezuinigingen terecht en begrijpelijk. Wel vinden 
we het jammer dat de correctie een tijdelijk karakter draagt. 
Op 30 september jl. hebben wij bij het ministerie van VWS een aanvraag ingediend om 
mee te mogen delen in het tijdelijke extra rijksbudget van, landelijk, € 40 mln. 
 
“Haken en ogen” 
Het ministerie heeft de aanvragen van alle gemeente voor de Huishoudelijke Hulp 
Toeslag in behandeling. Het ministerie heeft nu haar toetsingskader met de 
gemeenten gedeeld. 
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Allereerst gaat het om een tijdelijke matiging van de rijksbezuinigingen, concreet:  voor 
2 jaar. Dit betekent dat de structurele ombuigingen, waarin ons beleidsplan voorziet, 
actueel blijven. Immers, ook na die 2 jaar, moeten wij onze financiën op orde houden 
en dienen wij tijdig bij te kunnen sturen met maatregelen. 
De tweede kanttekening is dat de toeslag alleen mag worden ingezet voor de 
algemene voorziening en niet voor de maatwerkvoorziening.  Het geld kan dus niet 
worden gebruikt om extra inzet te plegen bij cliënten die dit jaar een herindicatie 
hebben ontvangen. 
De derde kanttekening is dat de toeslag zich met name richt op de werkgelegenheid 
van hulpen in loondienst. Ons beleid richt zich juist op de verbetering van de positie 
van de zelfstandige zorgprofessional. 
De vierde kanttekening is dat het rijk bij het verstrekken van de tijdelijke toeslag een 
stuk co-financiering van de gemeente verwacht. Hoewel nog niet duidelijk is hoeveel 
onze gemeente aan toeslag ontvangt en wat dit aan co-financiering betekent hebben 
wij wel de verwachting dat de bestaande budgetten toereikend zijn om het deel co-
financiering op te vangen. 
 
Wat betekent dit voor het debat over het Uitvoeringsplan huishoudelijke hulp 
2015? 
Naar onze mening kunt u dit voorstel behandelen. Hiervoor hebben wij de volgende 
motieven: 

a. het plan voorziet in structureel beleid voor de komende jaren. Het reikt verder 
dan de 2 jaar van tijdelijke toeslag van het rijk. De toeslag van het rijk is 
slechts een tijdelijk versoepeling van de voorgenomen beleidsvoornemens die 
na de betrokken 2 jaar alsnog broodnodig zijn om de voorzieningen betaalbaar 
te houden; 

b. de visie in het plan hebben wij nodig om tijdig richting en inhoud te kunnen 
geven aan onze nieuwe verantwoordelijkheden op dit gebied van zorg en de 
afspraken die wij met zorgaanbieders hierover moeten gaan maken; 

c. het plan vormt de concrete basis voor het aangaan van contracten met 
zorgaanbieders, eind dit jaar. De huidige contracten lopen af per 31 december 
2014. 
 

 
Minimabeleid 
In het raadsvoorstel Uitvoeringsnota Huishoudelijke hulp 2015 en verder hebben wij 
opgenomen dat de  uitwerking van het begrip “niet kunnen betalen”  wordt opgenomen 
in het minimabeleid. Bij nader inzien blijkt dit niet uitvoerbaar. De bedoeling is de 
uitwerking van dit begrip op te nemen in de beleidsregels bijzondere bijstand. De 
besluitvorming inzake de beleidsregels is gemandateerd aan het college. U wordt 
vanzelfsprekend geïnformeerd over de uitwerking hiervan. 
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Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
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Bijlage: Uitgangspunten bij beoordeling plannen Huishoudelijke Hulp Toelage 
 
1. Bestedingsmogelijkheden: De HHT kan alleen ingezet worden voor een bijdrage in 

de loonkosten voor het aan het werk houden van werknemers in loondienst die 
werkzaam zijn in de HH of in de persoonlijke dienstverlening in combinatie met HH 
. De maximale bijdrage HHT is gelijk aan het aantal uren HHT dat de gemeente 
denkt te realiseren maal het uniforme tarief HHT dat de gemeente per uur inzet 
(maximum van 12,50 euro per uur, zie hieronder). De HHT mag dus niet ingezet 
worden voor andere zaken zoals: 

o het financieren van uitvoeringskosten. 
o het financieren van de loonkostenstijging op basis van de afgesloten CAO 

VVT.  
o het financieren van scholing om het arbeidsmarktperspectief van HH-

medewerkers te verbeteren 
o de uitbouw van vrijwilligerswerk.  

2. De bijdrage vanuit de HHT bedraagt tussen de € 7,50 en € 12,50 per uur. 
Afwijkingen naar boven en naar beneden zijn niet toegestaan.  

3. De bijdrage HHT per uur is een uniform bedrag. Dit wil zeggen dat de hoogte van 
dit bedrag niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de cliënt mag 
variëren. Het is dus ook niet mogelijk om de bijdrage HHT te binden aan maximum 
inkomen. Wel kunt u uit eigen middelen lagere inkomens een extra korting op de 
eigen bijdrage geven. 

4. De HHT mag niet worden gezet via een maatwerkvoorziening.  
Bij besteding van de HHT via een maatwerkvoorziening wordt niet voldaan aan de 
voorwaarden dat er sprake moet zijn van een uniform bedrag vanuit de HHT van 
maximaal 12,50 euro. Bij een maatwerkvoorziening geldt per 1 januari het 
Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, waardoor geen multipliereffect optreedt.  Wel is het 
toegestaan om met behulp van de HHT cliënten die hun huishoudelijk hulp na een 
afweging op grond van het wettelijk kader (deels) verliezen op basis van een 
algemene voorziening huishoudelijke hulp aanbieden tegen een gereduceerd 
tarief. De eigen bijdrage vanuit de cliënten is dan doorgaans hoger dan bij een 
maatwerkvoorziening. 

5. Doelgroep: De HHT kan in het kader van een algemene voorziening ook worden 
ingezet om mantelzorgers te ontlasten door hen tegen een gereduceerd tarief door 
toepassing van de HHT in aanmerking te laten komen voor HH. Dit is een 
afgebakende groep die bij gemeenten bekend is in kader van de Wmo. 

6. Uit het plan moet duidelijk blijken dat de HHT wordt ingezet voor het werken in 
loondienst voor HH of persoonlijke dienstverlening in combinatie met HH.  

7. Het plan geeft aan op welke wijze de extra middelen worden ingezet (praktische 
uitvoering). 
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8. Het plan moet een redenering en een globale onderbouwing bevatten van het 

aantal uren HHT dat naar verwachting op basis van het plan zal worden ingezet.  
9. Duidelijk moet zijn op welk jaar, welke jaren het plan betrekking heeft  
10. Het plan bevat het voor elk jaar waarop de aanvraag betrekking heeft het: 

 Het aangevraagde bedrag; 
 Het aantal uren in te zetten HHT. 

11. De bijdrage HHT van de gemeente per uur. 
12. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor een volledige aanvraag en om de 

projecten, gefinancierd op basis van de HHT, binnen de Europese steunkaders uit 
te voeren. 

13. De gemeente is zelf verantwoordelijk een inschatting te maken dat de uit te voeren 
projecten vrijgesteld zijn van BTW.  

 


