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Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

H.M.P. Slaats 

(0223) 67 8414 

h.slaats@denhelder.nl 

Onderwerp:  Bestemmingsvoorstel middelen Hulp bij het Huishouden Toelage 

 

Gevraagd besluit: 

1. De Huishoudelijke Hulp Toelage ad€ 312.463 die wordt toegevoegd aan de decentralisatie uitkering 

2015 te bestemmen voor de uitvoering van het plan van aanpak, en  

2. Het college opdracht te geven de begrotingswijziging bij de Tussenrapportage 2015 op te nemen. 

 

Publiekssamenvatting 

De gemeente heeft samen met vijf thuiszorginstellingen de vorig jaar aangevraagde toelage voor huishoudelijke 

hulp toegewezen gekregen door het rijk. Daarmee is een geldsom van € 312.463 gemoeid. Inwoners van Den 

Helder die op grond van de Wmo 2015 niet meer in aanmerking kwamen voor hulp in de huishouding kunnen 

nu wellicht alsnog in aanmerking komen voor tijdelijke hulp tegen een gereduceerd tarief.   

Met dit geld kunnen de thuiszorgorganisaties hun medewerkers voorlopig aan het werk houden. Omdat  de 

huishoudelijke hulp als specifieke maatwerkvoorziening uit de Wmo is verdwenen per 1 januari 2015, ontstond 

niet alleen onrust bij cliënten die minder of geen huishoudhulp (meer) kregen, ook bij de thuiszorgorganisaties 

was er de angst medewerkers te moeten ontslaan.  

Het verdwijnen van de huishoudelijke hulp uit de Wmo heeft alles te maken met  de gedachte dat iedereen zelf 

het huis dient schoon te maken en te houden (zelfredzaam zijn). Alleen de mensen die dit type hulp echt nodig 

hebben en het op grond van hun inkomen of met behulp van hun omgeving niet kunnen regelen zou 

ondersteuning in de huishouding mogelijk kunnen worden.  

 

Inleiding 

Het Rijk stelt in 2015 en in 2016 € 75 miljoen per jaar extra beschikbaar voor de Huishoudelijke Hulp Toelage 

(verder: HHT). De regeling HHT is een aanbod van VWS aan de gemeenten die verwachten dat het beleid 

omtrent de hervorming van de huishoudelijke hulp met grote ontslagrondes gepaard gaat. De hervorming wordt 

ingezet omdat de hulp bij het huishouden als specifieke maatwerkvoorziening uit de Wmo 2015 is verdwenen. 

Dit vanuit de gedachte dat het schoonmaken en schoonhouden van het huis iets is wat je zelf dient te regelen. 

Alleen voor mensen die dit type hulp nodig hebben en het op grond van hun inkomen niet kunnen regelen zou 

ondersteuning mogelijk moeten blijven. Veel gemeenten zien 2015 als een overgangsjaar of handelen nu al in 

de geest van de wet en nemen maatregelen. Dit leidt tot veel onrust, bij cliënten en bij organisaties. De HHT 

stimuleert de vraag naar huishoudelijke hulp teneinde zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid in deze 

sector te behouden. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp, zodat er sprake is van langer behoud van volwaardige 

werkgelegenheid bij aanbieders die huishoudelijke hulp leveren.    

 

Kader 

1. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 

2. De richtlijnen van het ministerie van VWS voor het indienen van een aanvraag om in aanmerking te 

komen voor de HHT: Informatiekaart en aanvullende toelichting HHT, augustus 2014; 

3. Aankondiging en Besluit college van B&W tot aankondiging aanvraag HHT, 7 oktober 2014; 

4. Aanvraag en Plan van aanpak gemeente Den Helder HHT, 20 november 2014       

5. Beslissing HHT van de staatssecretaris van VWS d.d. 13 januari 2015  
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Argumenten 

1. In onze gemeente worden in 2015 de contracten met de huidige organisaties die huishoudelijke hulp 

bieden gewoon voortgezet. Wel leidde een eerdere hervorming in 2013/2014, ingezet vanwege de 

bezuiniging op grond van het Zorgakkoord (april 2013) tot afname van het aantal geleverde uren 

huishoudelijke hulp en derhalve van het aantal arbeidsuren bij de organisaties. Hoewel de gemeente 

Den Helder dus niet geheel aan de uitgangspunten van de regeling HHT kon voldoen is in overleg met 

een aantal gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp een plan opgesteld.  

2. De 19 organisaties die in onze gemeente hulp bij het huishouden leveren zijn in de gelegenheid gesteld 

om mee te doen aan de planvorming, vijf daarvan hebben dit daadwerkelijk gedaan. Uit dit overleg is 

een plan op hoofdlijnen ontwikkeld dat is beoordeeld en gehonoreerd door staatssecretaris van Rijn. 

3. In het Transitieplan Sociaal Domein (oktober 2014) is opgenomen dat college en raad dit jaar aan de 

slag gaan met de beleidslijnen uit de Wmo 2015 namelijk het stimuleren van eigen kracht en de inzet 

van het eigen netwerk. Dan dient onder meer meegenomen dat als gevolg van het nieuwe zorgstelsel 

en de demografische ontwikkelingen in de stad (vergrijzing) meer kwetsbare ouderen thuis blijven 

wonen waardoor de vraag naar huishoudelijke hulp mogelijk groeit. Het plan van aanpak dient als 

richtinggevende pilot omdat in het plan de hulp als algemene voorziening wordt aangeboden.  

4. De volgende organisaties hebben meegewerkt aan de planvorming en hebben de aanvraag en het 

ingediende plan ondertekend: 

- Stichting Vrijwaard 

- TSN Thuiszorg 

- Zorgbedrijf 

- Stichting Hulp in huis 

- INIS thuiszorg   

5. Het college geeft geen beschikkingen af, cliënt en organisatie regelen de prestatie onderling. De HHT 

bedraagt € 12,50 per uur op het vastgestelde tarief van € 21,- met een maximum van 36 uur per cliënt. 

De administratie ligt bij de aanbieders. De beoogde doelen worden bijgehouden conform de richtlijnen. 

6. De verantwoording is horizontaal aan uw gemeenteraad en het college dient de staatssecretaris te 

rapporteren over het aantal verstrekte toelagen.  

 

Maatschappelijk draagvlak 

Zowel de vijf zorgaanbieders als een zeer groot aantal leden van de gemeenteraad steunden het college in de 

wens om een aanvraag HHT in te dienen. Dit is zowel in overleg tussen de wethouder sociaal domein met 

verschillende fractievoorzitters, als tijdens de raadscommissie maatschappelijke ontwikkeling van 22 september 

2014 gebleken. Met dit voorstel geven wij nader invulling aan de decentralisaties in het Sociaal Domein. Het is 

derhalve niet referendabel op grond van Artikel 2 lid b van de Uitzonderingsbepalingen van de 

Referendumverordening gemeente Den Helder 2012. 

 

Financiële consequenties 

Het rijk stelt voor het beoogde doel € 312.463 beschikbaar. De uitvoering zal budgettair neutraal geschieden. 

Niet bestede middelen in 2015 vloeien in 2016 terug maar het rijk.     

 

Communicatie 

Burgers van Den Helder worden via de website van gemeente en zorgaanbieders en via de gemeentepagina 

breed geïnformeerd over mogelijkheden om in aanmerking te komen voor deze hulp.   

 

Realisatie 

Uitvoering volgt conform het door de staatssecretaris van Rijn gehonoreerde plan van aanpak HHT. 

 

 

 

Den Helder, 3 maart 2015. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


