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O n d e r w e r p : Tarief Hulp bij Huishouding Toeslag 2 0 1 6

Gevraagde beslissing college:
1.

Het tarief voor eigen bijdrage voor de Hulp bij de Huishouding Toezag vast te stellen
op € 7,50 per uur in 2016.

2.

De adviesraad Sociaal Domein hierover te informeren.

3.

De commissie Samenleving hierover te informeren.
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Samenvatting
In 2015 en 2016 is de regeling Hulp bij de Huishouding Toeslag (HHT) van kracht. Doel van deze
regeling is het bevorderen van werkgelegenheid in de sector. Deze staat, met de korting op het budget
dat gemeenten van het Rijk ontvangen, onder druk. De gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
hebben gezamenlijk beleid ontwikkeld hiervoor. Voor 2015 is de hoogte van de eigen bijdrage voor
inwoners vastgesteld op € 7,50 per uur. Wij stellen u voor om dit bedrag ook voor 2016 vast te stellen.

1.

Inleiding

Door het rijk is besloten vanaf 1 januari 2015 de Hulp in de Huishouding Toeslag in te
voeren. De regeling heeft als hoofddoel werkgelegenheid te behouden voor uitvoerende
medewerkers in dienst van door de gemeente gecontracteerde aanbieders van
huishoudelijke ondersteuning. Dit omdat de werkgelegenheid voor deze medewerkers
onder druk is komen te staan door een korting van 40 % op het budget dat gemeenten
ontvangen voor huishoudelijke ondersteuning. In Brielle wordt deze regeling uitgevoerd
doorT-zorg. De overige gecontracteerde aanbieders hebben aangegeven de regeling niet
uit te voeren.
In 2015 is besloten om de bijdrage voor inwoners vast te stellen op € 7,50 per uur, de rest
van het uurtarief van € 23,50 wordt betaald door de gemeente vanuit de middelen die we
hiervoor ontvangen hebben. Voor Brielle zijn er de volgende middelen beschikbaar :

•
•

2015 € 86.400,00
2016 € 120.600,00

Het gebruik van de HHT blijft in Brieiie achter bij de verwachtingen, op dit moment maken
slechts 9 mensen gebruik van de regeling. In 2016 zal extra communicatie worden ingezet
met als doel het verhogen van het gebruik van de regeling.
Hoogte eigen bijdrage in 2016
De middelen voor 2015 kunnen met toestemming van de gemeenteraad, gezien de start
halverwege het jaar, worden meegenomen naar 2016. Het tarief van 2016 is, in
afwachting van informatie vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
nog niet vastgesteld. Wij stellen u voor om de eigen bijdrage voor 2016 ook vast te stellen
op € 7,50 zodat er voor de huidige gebruikers een consistente lijn is in de bijdrage die zij
moeten betalen.
Het is juridisch mogelijk om de eigen bijdrage te verlagen, wij adviseren u echter om dat
op dit moment (nog) niet te doen. Dit hangt samen met de recente aankondiging van
staatssecretaris Van Rijn dat er tussen aanbieders, gemeenten en vakbonden afspraken
gemaakt moeten worden over de tarieven in deze sector en het mogelijke verbod op alfa-
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hulpen. Hiervoor is extra geld toegezegd door de staatssecretaris en is ook de mogelijkheid
genoemd om hiervoor de HHT-middelen aan te spreken. Omdat hier nog geen formele
communicatie over is geweest adviseren wij u het bedrag dat vanuit de gemeenten per uur
wordt betaald niet te verhogen, de eigen bijdrage voor de klant blijft dan € 7.50,
De doelgroep en overige voorwaarden blijven ongewijzigd. De doelgroepen zijn:
•Mantelzorgers:
doelgroep.

Mantelzorgers

zijn in het kader van de Wmo 2015 een zeer

De HHT wordt ingezet ter ontlasting

ondersteunen

Het doel daarvan is

en ontzorgen door middel van de inzet van huishoudelijke

zodanige manier dat de mantelzorger
•Kwetsbare

van mantelzorgers.

daar het meeste voordeel van

groepen die geen huishoudelijke

denken we bijvoorbeeld
waarbij de betreffende

ondersteuning

aan burgers met een afwijzing
huisgenoot

dienst af willen

hulp op een
ondervindt

via de Wmo ontvangen,

a.g.v. aanwezige gebruikelijke

weigert deze gebruikelijke

•Cliënten met een Wmo Indicatie voor huishoudelijke

belangrijke

zorg te

ondersteuning

hierbij
zorg

verlenen.
die een

aanvullende

nemen.

Dit beleid is in gezamenlijkheid met Hellevoetsluis en Westvoorne opgesteld. Over het
voortzetten van het huidige tarief is gesproken tijdens het Bestuurlijk overleg sociaal
domein Voorne. De drie betrokken wethouders hebben de in dit voorstel beschreven eigen
bijdrage van € 7,50 voor te steüen aan de college's.

2.

Beoogd effect
Zie punt 1.

3.

Argumenten
Zie punt 1.

4.

Draagvlak en risico's

N.v.t.

5,

Aanpak / uitvoering
Zie punt 6.

6.

Communicatie
- de adviesraad Sociaal Domein informeren over uw besluit.
- de gemeenten Westvoorne en Hellevoetsluis informeren over uw besluit.
- de commissie Samenleving informeren.
In 2016 zal in gezamenlijkheid met Hellevoetsluis en Westvoorne een
communicatieplan worden opgesteld en uitgevoerd om het bereik van de regeling
HHT te vergroten.

7.

Organisatorische e n / o f personele aspecten

N.v.t
8.

Juridische aspecten
Zie punt 1.
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9.

Kosten, baten en dekking
De HHT is geen open eind regeling. Dit zou kunnen betekenen dat de beschikbare
middelen gedurende het kalenderjaar uitgeput zijn en de regeling moet worden
stopgezet. Gezien de beschikbare middelen lijkt dit op dit moment niet
waarschijnlijk. Van het beschikbare bedrag kunnen namelijk meer dan 7000 uur
zorg worden ingekocht en kunnen circa 60 inwoners worden ondersteund (2 uur
per week, 52 weken).

1 0 . Gevraagde beslissing coliege
1.

Het tarief voor eigen bijdrage voor de Huip bij de Huishouding Toelag vast te
stellen op € 7,50 per uur in 2016.

2.

De adviesraad Sociaal Domein hierover te informeren.

3.

De commissie Samenleving hierover te informeren.
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