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Aan de Raad,

Het college heeft besloten om de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) niet langer te 
continueren. Vanaf 2015 hebben inwoners met een indicatie voor huishoudelijke ondersteuning, 
tegen een gereduceerd tarief extra huishoudelijke ondersteuning in kunnen kopen. Deze 
aanvullende regeling was bedoeld als een steuntje in de rug om extra huishoudelijke activiteiten (die 
niet onder de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning vallen) uit te laten voeren. Wij 
hebben deze regeling ingezet vanaf 2015 en vanaf 2017 ook beschikbaar gesteld aan mantelzorgers.

Gevolgen besluit
Het besluit om de HHT per 1 april 2019 niet langer te continueren, betekent dat inwoners met een 
indicatie voor huishoudelijke ondersteuning deze maatwerkvoorziening gewoon blijven ontvangen, 
maar niet langer de mogelijkheid hebben om zelf tegen een laag tarief extra uren in te kopen.

Middelen inzetten voor kwetsbare mantelzorgers
Vanaf 2017 is de HHT-regeling ook beschikbaar voor geregistreerde mantelzorgers. Voor 
mantelzorgers is de HHT-regeling echter niet altijd de meest passende oplossing, omdat de HHT 
geen enkele garantie biedt. De gemeente Steenbergen wil de beschikbare middelen graag inzetten 
waar deze het hardst nodig zijn en wil daarom het voor de HHT-regeling gereserveerde budget 
gebruiken om de meest kwetsbare mantelzorgers te kunnen ondersteunen met een 
maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning. Het betreft in dit geval mensen die binnen 
hun leefeenheid (gezin) boven-gebruikelijke zorg* * bieden en die hierdoor overbelast dreigen te 
raken. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning bieden deze ruimte. Daarnaast wordt er 
intensief samengewerkt met het steunpunt mantelzorg om te bekijken hoe mantelzorgers nog beter 
ondersteund kunnen worden. Om te bepalen of er sprake is van deze boven-gebruikelijke zorg, 
volgt altijd een gesprek bij Vraagwijzer.

*Er is sprake van boven-gebruikelijke zorg als er een (al dan niet chronische) situatie is ontstaan waarin 
een gezinslid meer taken op moet pakken/ ondersteuning moet bieden dan we in een gemiddelde 
gezinssituatie van elkaar mogen verwachten. ”

Achtergrond
De HHT-regeling is in 2015 ingevoerd nadat het Rijk extra middelen beschikbaar had gesteld. Het 
doel van de regeling was om de veranderingen als gevolg van de decentralisaties wat soepeler te 
laten verlopen voor cliënten, zorgaanbieders en gemeenten. Door het beschikbaar stellen van extra 
budget kon werkgelegenheid in de sector behouden blijven.
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In 2015 en 2016 hebben de gemeenten extra middelen ontvangen voor de uitvoering van de HHT- 
regeling. Vanaf 2017 was dit niet langer het geval. Desondanks heeft gemeente Steenbergen ervoor 
gekozen om de regeling in 2017 en 2018 te continueren.

Overwegingen
De HHT-regeling is geen wettelijke taak en bedoeld geweest om de overgangsperiode vanaf 2015 te 
versoepelen. Eind 2018 heeft het college tevens geconcludeerd dat het behoud van 
werkgelegenheid in de sector niet langer aan de orde is; zorgaanbieders in de regio kampen veelal 
met personeelstekorten. Ook ziet het college een aantal ontwikkelingen op de gemeente afkomen 
met financiële gevolgen; de maximale eigen bijdrage van C17,50 per periode vanaf 2019, en de 
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep inzake het resultaatgericht werken bij de huishoudelijke 
ondersteuning.

Anderzijds blijft de intentie overeind om inwoners die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zo 
goed mogelijk te blijven ondersteunen. De gemeente Steenbergen wil de beschikbare middelen 
graag inzetten waar deze het hardst nodig zijn en wil daarom de meest kwetsbare mantelzorgers 
ondersteunen door het inzetten van de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning.

De hier boven genoemde veranderingen worden in goed overleg met de zorgaanbieders en de 
Brabantse Wal gemeenten doorgevoerd. In de gemeente Woensdrecht zal de HHT-regeling in de 
huidige vorm gecontinueerd worden. Gebruikers van de HHT-regeling zullen in januari geïnformeerd 
worden over de veranderingen.
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