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Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Het kabinet bezuinigt fors op Wmo-huishoudelijke hulp maar besloot nadelige 
werkgelegenheidseffecten te verzachten met de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT).  
De HHT is een tijdelijke regeling met een looptijd van 2 jaar en beoogt de 
werkgelegenheid binnen de sector te behouden via een binnen de Wmo 
georganiseerde algemene voorziening. Deze is bedoeld voor mensen die 
huishoudelijke hulp nodig hebben en geholpen zijn met een standaard inzet 
huishoudelijke hulp.  
 
Op 19 november jl. hebben wij vanuit het ministerie het bericht gekregen dat wij per 
2015 gebruik kunnen maken van de HHT. Voor 2015 gaat het om een bedrag van € 
70.200,- en voor 2016 een bedrag van € 140.400,-. Wij informeren u met deze brief 
over de inzet van deze toelage. 
 
KERNBOODSCHAP 
De toelage wordt ingezet binnen de Wmo georganiseerde algemene voorziening. 
In de Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning hebben wij opgenomen dat  de 
HHT  ingezet wordt voor 3 doelgroepen:   

1. inwoners met een ondersteuningsvraag die geholpen zijn met een algemene 
schoonmaakvoorziening en deze zelf kunnen betalen, betalen een 
gereduceerd tarief. Zij betalen, zo lang de HHT-regeling geldt,  € 10,- per 
schoonmaakdienst tot een maximum van 130 uur aan diensten op jaarbasis.  

2. inwoners die de algemene voorziening niet kunnen betalen (grens 130% 
bestaansminimum) maar daarmee wel  geholpen zijn, financieel volledig te 
ontzien tot een maximum inzet van 130 uur aan schoonmaakdiensten op 
jaarbasis.  
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3. Mantelzorgers. Wij willen hen tijdelijk kunnen ontlasten met een 
persoonsvolgend budget. Het persoonsvolgend budget bedraagt eenmalig € 
287,- en kan verzilverd worden bij de algemene schoonmaakvoorziening t.b.v.  
persoonlijke dienstverlening in en om het huis. 

 
CONSEQUENTIES 
Snelheid gewenst 
Maximale benutting van de regeling vroeg om snelle inzet van de middelen.  Waar 
mogelijk is dan ook  direct aansluiting gezocht binnen de werkprocessen die in het 
kader van de nieuwe Wmo en de bijzondere bijstand werden uitgewerkt.  
 
Wij hebben besloten bij de HHT regelingen uit te gaan van een uurtarief van €21,- en 
de administratie en debiteurenrisico voor €1,50 per uur te beleggen bij BAR-dichtbij. 
 
Overwegingen hoogte uurtarief 
Met de komst van de HHT regeling en de geruchten dat er landelijk een vast 
minimumtarief zou worden vastgesteld voor huishoudelijke hulp, gaven onze 
aanbieders net voor het einde van het jaar aan dat zij het voorgestelde tarief van € 20,- 
te laag vonden. In de regio worden uurtarieven gehanteerd voor de HHT die hoger 
liggen. Aangezien onze aanbieders  werkzaam zijn in de regio, heeft hen dit ruimte 
gegeven om druk uit te oefenen op het tarief. 
Door te gaan werken met uurtarieven van € 21,- kan mogelijk een precedent 
geschapen worden met betrekking tot de lumpsumtarieven. Daar staat tegenover 
wanneer een te laag tarief gehanteerd wordt, aanbieders niet mee willen doen en de 
toekenning van de HHT onder druk komt ter staan. 
 
Geen open einde regeling 
De HHT is geen open einde regeling. Er kan een beroep op worden gedaan zolang de 
middelen beschikbaar zijn. 
 
Innovatiedoelstelling m.b.t . behoud werkgelegenheid 
Het ministerie spoort gemeenten aan de algemene Wmo voorziening maximaal te 
benutten. De HHT regeling dient toe te werken naar een markt met nieuwe 
werkgelegenheidsmogelijkheden en initiatieven.  Medio 2015 start een ambtelijke 
integrale werkgroep om te bezien welke mogelijkheden er voor werkzoekenden binnen 
de HHT zijn.  
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VERVOLG 
Wij zullen de besteding van de HHT-gelden volgen en waar nodig bijsturen.  Hierover 
zult u dan geïnformeerd worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


