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Onderwerp

Huishoudelijke Hulp Toelage

Geachte leden van de raad,
Tijdens een presentatie voorafgaand aan de vergadering van de commissie Samenleving op 10 maart
heeft Thalia Thuiszorg namens de 4 aanbieders Schoonmaakondersteuning een presentatie gehouden
over de stand van zaken Huishoudelijke Hulp Toelage. Uit deze presentatie bleek dat er binnen de
klanten Schoonmaakondersteuning weinig animo bestaat om gebruik te maken van de algemene
wasvoorziening. Hierdoor wordt het beoogde effect, het behouden van de werkgelegenheid bij de 4
aanbieders, niet gehaald. Met name de eigen bijdrage van € 9,00 bleek in onze gemeente een
struikelblok voor klanten om de algemene voorziening af te nemen. Overigens is dit beeld ook
landelijk herkenbaar.
Vanuit het landelijk geconstateerde beeld heeft staatssecretaris van Rijn (VWS) op 23 maart besloten
tot het tijdelijk verlagen van de eigen bijdrage voor het gebruik van de Huishoudelijke Hulp Toelage.
Gemeenten krijgen zo de mogelijkheid om geld van het Rijk in te zetten in 2015 om de eigen bijdrage
van cliënten aan een uur hulp te verlagen. Zo wordt het financieel aantrekkelijk voor mensen om
gebruik te maken van de toelage en huishoudelijke hulp te houden.
Concreet houdt het besluit van de staatssecretaris in dat gemeenten een hoger bedrag in kunnen
zetten uit het HHT budget in plaats van de eerder door het kabinet vastgestelde € 12,50 In het
definitieve plan van aanpak HHT gemeente Emmen is er, op advies van de zorgaanbieders
Schoonmaakondersteuning, gewerkt met een uurtarief van € 21,50. Hierdoor werd de eigen bijdrage
van de klanten in onze gemeente € 9,=.
Door de verhoogde HHT-gelden in te zetten, kan de bijdrage voor de klant worden verlaagd.
.

Tijdens onze vergadering van 31 maart hebben wij besloten de gemeentelijke bijdrage uit de HHT
gelden te verhogen naar € 16,50 per uur en de eigen bijdrage voor de klanten te verlagen naar € 5,=
per uur.
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Wij vertrouwen erop dat wij door de aanpassing van de eigen bijdrage de drempel om gebruik te
maken van de HHT hebben verlaagd, waardoor het beoogde doel, namelijk het behoud van
werkgelegenheid in loondienst die anders zou verdwijnen, wordt behaald.

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende te hebben ingelicht en wij zullen u de komende
periode informeren over de uitwerking van bovengenoemd plan.
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