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Aan de Raad, 
Inleiding 
In oktober 2014 heeft de gemeente Steenbergen samen met de gemeenten Bergen op Zoom en 
Woensdrecht bij het Ministerie van VWS een aanvraag ingediend in aanmerking te komen voor de 
Huishoudelijke Hulp Toelage. Een voorwaarde om in aanmerking te komen was dat de aanvraag mede 
was ondertekend door een zorgaanbieder van huishoudelijke ondersteuning. De aanvragen op de 
Brabantse Wal zijn mede ondertekend door Thuiszorg West-Brabant, thuiszorg met aandacht. 

Achtergrond 
De veranderingen in de Wmo en de AWBZ hebben gevolgen voor burgers, (medewerkers van) 
aanbieders van zorg en ondersteuning en voor gemeenten. We vragen van burgers om meer zelf of in 
eigen kring op te lossen. Er wordt dus minder snel beroepsmatige hulp gegeven. 
Naast deze mentaliteitsomslag die ingezet is, heeft de Rijksoverheid in 2014 een bezuiniging 
aangekondigd op het budget voor huishoudelijke ondersteuning. 
De verwachting is dat er door beide maatregelen veel minder uren Huishoudelijke Hulp verstrekt zullen 
worden. Dit zal verlies van werkgelegenheid tot gevolg hebben. Om deze gevolgen zo veel mogelijk te 
beperken heeft het rijk de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten de 
vraag naar Huishoudelijke Hulp stimuleren, zodat er Huishoudelijke Hulp geleverd kan (blijven) worden en 
mensen aan het werk blijven. Huishoudelijke Hulp vanuit de HHT wordt gedeeltelijk vanuit de toegekende 
toelage betaald en gedeeltelijk door de klant zelf. De toelage mag niet verstrekt worden aan de 
huishoudelijke ondersteuning die per Wmoindicatie verstrekt wordt. 

De Brabantse Wal gemeenten hebben ervoor gekozen om de HHT gezamenlijk aan te vragen bij het rijk 
en de HHT-regeling gezamenlijk uit te gaan voeren. Hiervoor is gezamenlijk het plan "Inzet van de 
huishoudelijke Hulp Toelage" opgesteld in samenwerking met de betreffende zorgaanbieders te weten 
Axxicom, DAT, Surplus Zorg (Nuevo), Privazorg, TSN, TWB en Tzorg. Dit zijn de aanbieders van 
huishoudelijke ondersteuning als zorg in natura (in 2014). 

De HHT wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van stimulatie van werkgelegenheid bij de 
zorgaanbieders en mag gebruikt gaan worden door inwoners die reeds een indicatie hebben voor 
huishoudelijke ondersteuning en voor mantelzorgers. Door middel van HHT die aan Brabantse Wal 
gemeenten beschikt is kunnen 31 fulltime medewerkers in dienst gehouden worden bij de 
zorgaanbieders. 
Omdat de uitvoering van de HHT-regeling met name bij de zorgaanbieders komt te liggen, doordat het om 
hun werkgelegenheid gaat, wordt de HHT verstrekt in de vorm van een subsidie aan de zorgaanbieders. 

De gemeente Steenbergen zal namens de Brabantse Wal gemeenten optreden als subsidieverstrekker 
zodat de administratieve belasting laag blijft en zal de subsidie voor de HHT coördineren. 



Het Rijk heeft aan De Brabantse Wal gemeenten t.b.v. HHT de volgende bedragen beschikt, zowel voor 
2015 als voor 2016. De bedragen worden uitgekeerd via een decentralisatie-uitkering. 
Bergen op Zoom f 355.707,-
Steenbergen C 115.144,-
Woensdrecht C 102.101,-+ 

C 572.952,-
Dit bedrag zal naar rato verdeeld worden onder de gecontracteerde zorgaanbieders. Leidend is het aantal 
klanten huishoudelijke ondersteuning per zorgaanbieder. 
De subsidie zal per kwartaal verstrekt worden tot een maximum van 80o7o van het subsidiebedrag. 
Hiermee houden de gemeenten de mogelijkheid om bij te stellen. Een verschuiving van middelen tussen 
aanbieders op basis van het gebruik van de HHT is dan mogelijk. Het streven is de HHT subsidie half mei 
2015 te kunnen gaan verstrekken. 

Een kritische succesfactor voor de inzet van de Huishoudelijke Hulp Toelage is het tarief dat de gebruiker 
betaalt. De bandbreedte voor de gemeentelijke bijdrage uit de HHT-gelden aan de prijs voor een uur hulp 
aan huis bedraagt conform de richtlijnen van het Ministerie minimaal C 5,00 per uur tot f 15,00 per uur in 
2015. De gemeenten kunnen daarvoor maximaal C 17,50 inzetten uit de HHT-gelden. Het tarief is in 
maart 2015 door de staatssecretaris verlaagd naar minimaal 0 5,00 per uur. Hiervoor gold dat de 
minimale klantbijdrage f 0 7,50 moest bedragen. 
Het aantal te behouden arbeidsplaatsen is afhankelijk van het tarief voor de gebruiker (multiplier effect) 
en de contractsomvang van de medewerkers, die varieert van 9 tot meer dan 18 uur per week. 

De gemeente bepaalt de hoogte van de korting die aanbieders in hun uurtarief kunnen verwerken. Het 
uurtarief is gesteld op C22,50. Daarbij wordt uitgegaan in een afbouw van de te geven korting, zodat 
inwoners die gebruik maken van deze middelen ook een 'leereffect' hebben, bovenop het multiplier-
effect. 
De bijdrage van de gemeente is daarom gesteld op f 12,50 in het eerste jaar en C10,00 in het 
tweede jaar. Uitgaande van de kostprijs van C22.50 per uur huishoudelijke ondersteuning komt de prijs 
voor de gebruiker neer op C 10,00 in 2015 en C12,50 in 2016. Door deze prijsstelling is het tarief 
concurrerend met de particuliere I informele markt. Dit ziet er als volgt uit: 

Eigen bijdrage inwoner/dient Bijdrage gemeente 
2015 0 10,00 6 12,50 
2016 0 12,50 0 10,00 

Risico's 
Het gebruik van de HHT-inzet kan tegenvallen waardoor extra acties benodigd zijn om de middelen goed 
te kunnen besteden. Dit wordt gemonitord door de rapportages die de aanbieders elk kwartaal moeten 
overleggen. Ook kan het gebruik van de HHT-middelen juist ontzettend goed verlopen waardoor de 
middelen sneller zijn besteed dan de looptijd van de beschikking. Ook hier zal door middel van de 
rapportages inzicht in komen. In beide situaties zal in overleg met de aanbieders bekeken worden wat 
nodig is om de middelen goed te 
besteden gedurende de looptijd van de beschikking. 
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