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Toekenning aanvraag HHT

Geachte leden van de raad,
Per brief gedateerd 30 september 2014 (kenmerk 14. 126994) hebben wij u op de hoogte gesteld van
het feit dat wij een aanvraag hebben ingediend met betrekking tot de regeling Huishoudelijke Hulp
Toeslag (HHT). Afgelopen dinsdag 18 november heeft het ministerie van VWS schriftelijk laten weten
ons een bedrag van €1.293.000,00 toe te kennen, zowel voor wat betreft 2015 als voor 2016.

Wat is de regeling Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT)
De regeling Huishoudelijke Hulp Toeslag betreft een uitwerking van de toezegging van
staatssecretaris van Rijn, gedaan tijdens de behandeling van de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) in de Eerste Kamer,
Voor de uitvoering van de regeling had het kabinet aanvankelijk zowel voor 2015 als 2016
75 miljoen beschikbaar gesteld. Om van dit budget gebruik te kunnen maken moeten gemeenten een
aanvraag doen met een onderbouwd plan voor de inzet van deze middelen. Het primaire doel is het
handhaven van werk voor een specifieke categorie werkenden. In augustus heeft het ministerie
kenbaar gemaakt hoe een beroep op de regeling kan worden gedaan en aan welke eisen het plan moet
voldoen.
Tijdens de algemene beschouwingen na Prinsjesdag is via een door een Kamermeerderheid gesteund
amendement bedongen dat er 40 miljoen extra voor de HHT beschikbaar wordt gesteld. Wederom
zowel voor 2015 als 2016. Om een beroep te kunnen doen op deze extra beschikbaar gestelde
middelen heeft het ministerie een versnellingsprocedure in gang gezet. De aanvragen dienden uiterlijk
30 september bij VWS binnen te zijn. Indien gemeenten besloten een beroep te willen doen op de
extra beschikbaar gestelde middelen hoefden zij zich niet te beperken tot het aanvankelijk
gereserveerde budget. In ons geval 600.000 euro per jaar. Het ministerie wilde op deze manier
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"tempo" belonen. Ondanks de enorme tijdsdruk hebben wij op 30 september een aanvraag vanuit de
gemeente Emmen, voorzien van een onderbouwd financieel verzoek van € 1.543.000,=zowel voor
2015 als voor 2016, bij het ministerie van VWS ingediend.
Het eerste deel van het plan heeft betrekking op behoud van werkgelegenheid van huishoudelijke
hulpen in Emmen door het inzetten van de HHT voor het opzetten van een (kleding) was service. Voor
dit doel hebben we een jaarlijks bedrag van €1.293.000,00 gevraagd voor de jaren 2015 en 2016.
Het tweede onderdeel was meer gericht op het behoud van werkgelegenheid op de langere termijn.
Het gaat dan om het scheppen van duurzame werkgelegenheid binnen de zorgsector in de breedste zin
van het woord.
Voor dit doel werd een jaarlijks bedrag gevraagd van €250.000,-- wederom voor de jaren 2015 en
2016.

Bovengenoemd tweede deel van het plan is niet door het ministerie gehonoreerd omdat dit buiten de
regeling valt.

Dc toekenning.
Zoals boven vermeld heeft het ministerie van VWS besloten ons ingediende plan vrijwel volledig te
honoreren.
Het plan heeft betrekking op behoud van werkgelegenheid van huishoudelijke hulpen in Emmen door
het inzetten van de HHT voor het opzetten van een (kleding) was service. Deze was service heeft tot
doel om de werkgelegenheid te behouden en marktwerking te creëren. Voor dit doel hebben wij een
jaarlijks bedrag van €1.293.000,00 toegekend gekregen zowel voor het jaar 2015 als ook voor 2016.
Het plan is samen met de twee grootste aanbieders Thalia en TSN in onze gemeente opgesteld. De
andere twee aanbieders Heerendordt en Dokter zijn geïnformeerd. Aangezien het een plan op
hoofdlijnen betreft zal de nadere uitwerking met alle vier partijen de komende periode plaatsvinden.
Wij vertrouwen u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht en wij zullen u als raad de komende
periode informeren over de uitwerking van bovengenoemd plan.
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