
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  3 februari 2015 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Nora Yilmaz, René de Groot, Ontwikkeling  

Onderwerp:  Huishoudelijke Hulp Toelage 

 

1. Aanleiding 

Op verschillende momenten vorig jaar is de regeling Huishoudelijke Hulp aan de orde geweest. 

In deze memo informeer ik u kort over de stand van zaken. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Aanleiding en doelstelling 

Per 1 januari 2015 wordt fors bezuinigd op de huishoudelijke ondersteuning (HO). Het rijk kort 

het budget met 40% en de meeste gemeenten vertalen deze bezuinigingen één op één door. 

Hierbij is het besef ontstaan dat  een omvangrijke bezuiniging als deze leidt tot vermindering 

van werkgelegenheid bij aanbieders en dus baanverlies en werkloosheid. Om dit zoveel als 

mogelijk te voorkomen is de Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage in het leven geroepen. Op 

grond van deze regeling stelt het rijk geld beschikbaar indien gemeenten en aanbieders 

gezamenlijk met plannen komen om zoveel als mogelijk werkgelegenheid te behouden. 

Behoud van werkgelegenheid is de doelstelling, niet het verminderen van de negatieve 

effecten van de bezuinigingen. Dit kan wel een bijkomend effect zijn. 

 

Twentse aanvraag en besluitvorming 

De 14 Twentse gemeenten en een aantal aanbieders die zijn gecontracteerd voor de HO 

hebben gezamenlijk een aanvraag ingediend. Bij beschikking van 16 december 2014 heeft de 

staatssecretaris van VWS hier positief op gereageerd. Dit betekent dat voor onze gemeente 

voor het jaar 2015 een bedrag van € 437.814,00 beschikbaar is. Voor 2016 is eenzelfde 

bedrag beschikbaar. 
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Inhoud regeling 

Iedereen kan in principe bij een aanbieder HO inkopen. Hiervoor geldt een overeengekomen 

kostprijs van € 21,75 per uur. Op grond van de regeling HHT kan de gemeente een deel van 

dit bedrag voor haar rekening nemen, maximaal € 12,50 per uur. Dit stelt de burger die gecon-

fronteerd wordt met verminderde HO op grond van de Wmo in de gelegenheid om relatief 

goedkoop extra uren in te kopen, uurtarief van € 8,75.  Dit mag alleen bij de gecontracteerde 

aanbieders, ook in die situaties waarin men nu middels een persoonsgebonden budget 

particulier hulp inkoopt. Het mag ook alleen gaan om uren die worden ingezet door iemand die 

werkzaam is bij een aanbieder in een normale dienstbetrekking, geen alpha hulp dus: behoud 

van volwaardige werkgelegenheid. 

 

Inzet van de extra middelen in Hof van Twente 

In de tweede week van januari zijn met de aanbieders die in onze gemeente actief zijn 

afspraken gemaakt over de inzet van de middelen. Hierbij is gekozen voor een administratief 

eenvoudige werkwijze voor cliënt/burger, aanbieder en gemeente: 

 Geen ingewikkelde aanvraag- of meldingprocedures.  

 De cliënt geeft aan de (medewerker van) de aanbieder aan of hij/zij behoefte heeft aan 

inkoop van extra uren. 

 Voor elke cliënt is maximaal beschikbaar 1 uur per week maal het aantal weken dat recht 

op HO bestaat in 2015. Inzet van uren is vrij. 1 uur per week mag. 4 uur per maand mag 

ook mits men binnen het maximum aantal uren per jaar blijft. 

 De cliënt betaalt rechtstreeks aan de aanbieder zijn bijdrage (aantal uren x € 8,75). 

 De aanbieder factureert achteraf aan de gemeente (cliënten/uren x € 12,50). 

 

Ongeveer 500 klanten waarvan het recht op HO per 1 januari 2015 is verminderd, hebben in 

week 3 een brief hierover gehad. Voor hen is 50 uur HHT beschikbaar in 2015. De klanten 

waarvan het overgangsrecht de komende maanden afloopt (uiterlijk per 1 juli 2015) worden 

geïnformeerd over de HHT in het gesprek dag zij krijgen met iemand van het Team Toegang. 

In het Hofweekblad/Hofproat van week 4 is aandacht besteed aan de HHT. 

 

Inzet voor mantelzorgers 

In het kader van de ondersteuning van mantelzorgers is het de bedoeling dat zij in een situatie 

van (dreigende) overbelasting  ook van de HHT regeling gebruik kunnen maken. Op dit 

moment wordt in overleg met de Stichting informele zorg bepaald op welke manier dit het best 

kan worden vormgegeven. 

 

Monitoring / budgetbewaking  

De komende maanden wordt nauwgezet gevolg in welke mate er gebruik wordt gemaakt van 

de regeling. Het budget is dermate ruim dat overschrijding slechts in theorie aan de orde is 

(indien meer dan 70% van de doelgroep meer dan 50 uren per jaar gebruikt). Bij dreigende 

onderschrijding zullen we kijken of de regeling (binnen de geldende voorwaarden) uitgebreid 

kan worden. 

3. Conclusie 

De HHT is in Hof van Twente geïmplementeerd.  


