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Datum: 20-01-2015 Nr.: 
Van: het college van burgemeester en wethouders 
Aan: de raad van de gemeente Roosendaal 
Kopie aan: H. Hermans, M. Schoones, A. van Meer, T. v/d Hurk 
Onderwerp: Infomieren over de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) 
Bijlage: 

Inleiding 
De veranderingen in de Wmo en de AWBZ hebben grote gevolgen voor inwoners, (medewerkers van) aanbieders 
van zorg en ondersteuning en voor gemeenten. Er wordt voortgeborduurd op een weg van verandering in de zorg, 
waarbij de zelfredzaamheid en participatie bij inwoners en diens netwerk gestimuleerd wordt, alvorens over te 
gaan tot maatwerkondersteuning via de Wmo 2015. 

De wijzigingen in de zorg kunnen gepaard gaan met het verlies van werkgelegenheid bij werknemers die nu in 
dienst zijn van thuiszorgorganisaties. De rijksoverheid heeft landelijk, via de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage 
(HHT), in 2015 € 115 miljoen en voor 2016 € 75 miljoen ter beschikking gesteld. Met deze regeling wordt het 
inkopen van aanvullende hulp aantrekkelijk voor wie dat wil. De uren komen dus niet in plaats van de door de 
gemeente geïndiceerde zorg. Met de regeling moet een mogelijk banenverlies bij de thuiszorg beperkt gaan 
blijven. Ook worden mantelzorgers ontlast en wordt mantelzorg mogelijk gemaakt. 

Het kabinet heeft toegezegd het bedrag structureel te willen maken, indien de HHT succesvol blijkt. Vooralsnog is 
deze regeling van tijdelijke aard. 

Doel 

De Raad te informeren over de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). 

Informatie 
Om als gemeente over deze middelen te kunnen beschikken moest er vóór 1 december 2014 een plan ingediend 
worden bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De 6 samenwerkende gemeenten (Etten-Leur, 
Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) hebben met de zorgaanbieders gezamenlijk een plan 
opgesteld om aanspraak te maken op deze middelen en in de regio de Huishoudelijke Hulp Toelage in te zetten. 
Op 15 december 2014 is dit plan door het ministerie goedgekeurd. Voor de gemeente Roosendaal gaat het om € 
398.610 voor 2015. Voor 2016 is een gelijk bedrag beschikbaar. Regionaal betreft het HHT budget van de 6 
samenweri<ende gemeenten in 2015 € 1.152.505 en zo ook in 2016. 
Met de extra middelen kunnen de volgende doelgroepen aanspraak maken op het Inkopen van (extra) uren Hulp 
bij het huishouden: 

Inwoners die reeds een Hulp bij het huishouden van de gemeente ontvangen; 
Inwoners die een Wmo-beschikking hebben, anders dan Hulp bij het huishouden; 
Mantelzorg mogelijk maken. Dit betreft zowel de ondersteuning voor de mantelzorger om beter in staat te 
zijn mantelzorg te leveren als de ontvanger van de mantelzorger die de mantelzorger wil ontlasten zonder 
een Wmo indicatie. 

De dienstencheques komen niet in de plaats van door de gemeente geïndiceerde zorg. De dienstencheques zijn 
een extra service voor mensen die hier gebmik van willen maken. Doordat het Rijk meebetaalt, kost het inkopen 
van hulp in het huishouden per uur nog maar 10 euro in plaats van 22,50 euro per uur in 2015. In 2016 wordt het 
gebruikerstarief, vooralsnog, €12,50. Mensen met een bestaande indicatie of die hiervoor in aanmeri<ing komen, 
krijgen gewoon hulp in de huishouding die betaald wordt door de gemeente. Op de hulp bij het huishouden wordt 
door de gemeente Roosendaal niet bezuinigd zoals dit In veel gemeenten wel gebeurt. 

Met dit plan wordt ingespeeld op behoud van de werkgelegenheid bij aanbieders om de vraag naar Huishoudelijke 
Hulp te stimuleren, zodat er ondersteuning geleverd kan (blijven) worden. En het is een poging om het "wit 
werken"in deze sector aantrekkelijker te maken en het zogenaamde "zwarte en grijze circuit" te beperken. 
Met de HHT regeling verwachten we in Roosendaal in 2015 circa 84 arbeidsplaatsen te kunnen behouden bij een 
contractomvang van 9 uur per week. Bij een contractomvang van 18 uur per week verwachten we circa 42 
arbeidsplaatsen te kunnen behouden. 

Vanwege de deadlines en hoge tijdsdmk die op dit proces zaten is er voor gekozen het plan eerst op te stellen en 
te laten toetsen door het ministerie en het daama aan colleges voor te laten leggen. 



Vervolg (procedure) 
Vervolgstappen 
De dienstencheques worden In de regio per 1 april ingevoerd. Half maart verwachten we bekend te maken hoe en 
waar deze dienstencheques te verkrijgen zijn. 

De verantwoording over de uitvoering van plan met betrekking tot de HHT vindt aan de gemeenteraad plaats. 
Indien in de praktijk blijkt dat de HHT middelen geheel dan wel gedeeltelijk niet voor het beoogde doel worden 
ingezet of benut, dient (dat deel van) de HHT middelen teruggestort te worden aan het Rijk. 

Met oog op de op=op regeling is bij de uitvoering van de HHT regeling het bestedingspatroon budgettair neutraal 
met uitzondering van de administratieve kosten gedurende de pilot. 

Voor deelname aan de pilot heeft de firma Sodexo zich geïnteresseerd getoond. Op dit moment vinden 
gesprekken plaats voor de vormgeving en invulling van de pilot. 

Bij een succesvolle inzet van de HHT gelden kan op termijn de opgezette infrastmctuur benut worden voor een 
grote variatie aan huishoudelijke ondersteuning gerelateerde diensten. Diensten waar de inwoner aangeeft 
behoefte aan te hebben. Denk hierbij aan klussen in en om het huis, maaltijden, boodschappendienst, financiële 
administratie, etc. 

Daarnaast kan de uitvoering van de ondersteuning in de toekomst (mede) worden gedaan door de inwoners, die 
vanaf 2015 een beroep doen op de Participatiewet. Dit maakt het mogelijk om een extra slag te maken In het 
stimuleren van de participatie en deze inwoners in een relatief korte tijd dichterbij de arbeidsmarkt te brengen. 

Communicatie 
Na besluitvorming worden de betrokken partijen geïnformeerd. Tevens zal in samenwerking met de betrokken 
partijen de inwoners geïnformeerd worden over de verdere uitvoering van het genomen besluit. 

Afsluiting en ondertekening 
Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
Namens dezen, 
De wethouder voor Wmo ca. 

Hugo Polderrpan 


