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Extra huishoudelijke hulp inkopen via de HHT
Het instrument Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is bij brief van 7 juli 2014 (kenmerk 643561123647-MEVA) door het kabinet ingevoerd voor 2015 en 2016. Hiermee hebben gemeenten de
mogelijkheid om de werkgelegenheid van huishoudelijke hulpen (tijdelijk) te behouden. Door de
verlaging van de budgetten Huishoudelijke Hulp in de Wmo (met 30%) zouden deze mensen anders
mogelijk ontslagen kunnen worden.
De HHT werkt als volgt: de gemeente stelt als Algemene Voorziening (binnen de kaders van de wet
maatschappelijke ondersteuning , Wmo 2015) een regeling in voor 2015 (en eventueel ook 2016)
waarbij burgers tegen een vast bedrag huishoudelijke hulp kunnen inkopen bij een door gemeente
gecontracteerde zorgaanbieder. Deze zorg moet geleverd worden door iemand in loondienst bij dat
bedrijf en niet via andere constructies (zoals alfahulp). De meerkosten boven dit vast bedrag (volgens
het ministerie liggen deze meerkosten tussen de 7,50 en 12,50 euro per uur) worden gedragen door
de gemeente uit de HHT. Dit vast bedrag staat geheel los van de eigen bijdrageregeling (te betalen
aan het CAK) zoals die geldt voor gebruikers van Wmo-voorzieningen.
Het bedrag mag alleen voor zorg in natura ingezet worden en kan niet als PGB worden toegekend.
Het doel is uitdrukkelijk het behoud van werkgelegenheid, door mensen die minder of geen aanspraak
meer kunnen maken op de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp, een goedkope mogelijkheid te
bieden professionele huishoudelijke zorg in te kopen bij een (door de gemeente) gecontracteerde
zorginstelling. In Limburg hebben de gemeenten Brunssum, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken,
Simpelveld en Voerendaal en de regio’s Noord-Limburg en Westelijke Mijnstreek zich aangemeld
voor de HHT regeling. Voor de HHT is in 2015 én 2016 landelijk een budget van 75 miljoen euro per
jaar beschikbaar voor 156 gemeenten die ingeschreven hebben.
Op 3 oktober 2014 is bepaald dat de HHT niet alleen voor huishoudelijke hulp, maar ook voor
persoonlijke dienstverlening in combinatie met huishoudelijke hulp kan worden ingezet (brief minister
Asscher en staatssecretaris Van Rijn aan Tweede Kamer, kenmerk 672557-126937-MEVA). Tevens is
voor twee jaar een budget van in totaal 40 miljoen aan deze toelage toegevoegd. Dit geld was
oorspronkelijk bedoeld als invoeringsbudget voor de Wmo 2015.
Op 23 maart 2015 is een nieuwe brief verschenen van staatssecretaris Van Rijn (kamerstuk 29 538 nr
179) waarin hij stelt dat: ‘de inzet van de gelden zich niet alleen [beperkt] tot enkel huishoudelijke hulp
als in de definitie van het schoonmaken van het huis, maar kunnen gelden ook worden ingezet voor
persoonlijke dienstverlening in combinatie met huishoudelijke hulp, in de meest ruime zin van het
woord. Ook kan de HHT als een cliënt dat wenst, worden ingezet als aanvulling op de ondersteuning
die wordt verleend op basis van maatwerkvoorzieningen. Bijvoorbeeld in die gevallen waarin iemand
in aanvulling op de afgesproken ondersteuning tegen betaling gebruik wil maken van extra uren hulp
gericht op de specifieke wensen van deze persoon of niet-dagelijkse werkzaamheden in en om het
huis. In dit geval combineert de cliënt de ondersteuning uit de maatwerkvoorziening met de
beschikbaarheid van de HHT als algemene voorziening.’

In deze brief is ook opgenomen dat gemeente de eigen bijdrage voor HHT tijdelijk mag verlagen als
een soort ingroeimodel, rekening houdend met de lokale omstandigheden, vanaf 1 april tot en met 31
december 2015. De minimale eigen bijdrage in 2015 is vijf euro terwijl het maximum dat de gemeente
per uur moet bijleggen voor HHT-uren omhoog gaat van 12,50 naar 17,50 euro.
De gemeenten en zorgaanbieders zijn nog in onderhandeling over de wijze van gebruiksregistratie,
declareren en betalen in een nieuw landelijk systeem. De staatssecretaris zinspeelt erop dat na 2016
er mogelijk een vervolg aan deze regeling gegeven wordt indien daar budget voor is. Tot slot zullen
gemeenten, zorgaanbieders en rijk de HHT-regeling beter bekend gaan maken bij de doelgroep.

Taak voor Wmo-raad
Tot zover de inhoudelijke informatie. Bij deze HHT-regeling zijn kanttekeningen te plaatsen als deze
bezien wordt vanuit de cliënt.
Door de prijsstelling kunnen mensen met een (heel) laag besteedbaar inkomen praktisch gezien
nauwelijks of geen gebruik van de HHT maken. Boven de eigen bijdrage die het CAK int voor het
gebruik van Wmo-voorzieningen, hebben deze mensen lang niet altijd nog geld beschikbaar om extra
hulp in te kopen voor het (weliswaar tamelijk lage) vaste bedrag van vijf euro per uur. Het gevolg is dat
deze HHT regeling vooral voor mensen met een iets hoger inkomen aantrekkelijk kan zijn. Dat is ook
in de brief van 7 juli 2014 expliciet gesteld.
Het doel van de regeling is niet in de eerste plaats hulp en zorg, maar het behoud van de
werkgelegenheid. Dat daarbij de lokale omstandigheden een voorname rol spelen is prima. Zeker als
het rijksbeleid is dat door de decentralisaties (Wmo en Participatiewet) de gemeente juist moet zoeken
naar nieuwe, goedkopere en onorthodoxe oplossingen voor problemen.
Verder blijkt dat de bekendheid van de regeling gering is, daar willen rijk, gemeenten en
zorgorganisaties samen aan werken.
Deze regeling HHT is niet eenvoudig toe te passen en uit te leggen. Voor de Wmo-raden in de
Limburgse gemeenten die deze toelage aangevraagd hebben, heeft het Huis voor de Zorg de
volgende vragen en aandachtspunten geformuleerd:
Vragen en adviespunten
1. In de wettekst Wmo 2015 noch in de memorie van toelichting is een definitie te vinden voor
‘persoonlijke dienstverlening’. Het is dus onduidelijk wat hieronder precies verstaan moet
worden. Bovendien moet deze term ‘in combinatie met huishoudelijke hulp, in de meest ruime
zin van het woord’ begrepen worden volgens de staatssecretaris.
Advies: Maak als Wmo-raad met de gemeente afspraken over wat onder ‘persoonlijke
dienstverlening’ in uw gemeente verstaan dient te worden.
Advies: Maak als Wmo-raad met de gemeente afspraken over wat onder de zin ‘in combinatie met
huishoudelijke hulp, in de meest ruime zin van het woord’ begrepen moet worden in uw gemeente.
Advies: Vraag uw gemeente welke gecontracteerde zorgaanbieders meedoen met HHT in uw
gemeente.
2. De minimale vaste bijdrage van vijf euro per uur is vastgesteld op voor de zorgvrager. De
zorgverlener mag bij de gemeente daarboven nog een rekening van maximaal 17,50 euro
sturen per geleverd uur hulp.
Advies: Vraag uw gemeente welk tarief gehanteerd wordt als vast bedrag voor de zorgvrager en
hoeveel de gemeente per uur bijbetaalt aan de zorgverlener.
Advies: Vraag uw gemeente hoe groot het budget is dat zij gekregen heeft voor de HHT in 2015 en in
2016.

Advies: Vraag de gemeente hoe omgegaan wordt met mensen die een te laag inkomen hebben om
deze extra uren in te kopen maar er wel behoefte aan hebben.
Advies: Vraag de gemeente welke maatregelen zij neemt om mensen met een laag besteedbaar
inkomen gebruik te laten maken van de HHT regeling.
3. De HHT is een algemene voorziening en als zodanig in principe beschikbaar voor alle
burgers. Er wordt door de staatssecretaris wel een koppeling gelegd met
maatwerkvoorzieningen, maar de filosofie van de Wmo 2015 is dat wat geen
maatwerkvoorziening is, ook zonder Wmo-besluit (in een persoonlijk arrangement)
toegankelijk is voor alle burgers.
Advies: Vraag uw gemeente welke beleidslijn de gemeente hanteert. Is het hebben van een
maatwerkvoorziening wel of niet een voorwaarde om voor de HHT regeling in aanmerking te komen
en waarom is deze keuze gemaakt?
Advies: Vraag uw gemeente hoe de samenhang gezien wordt tussen de maatwerkvoorziening
Huishoudelijke hulp uit de Wmo en de mogelijkheden van de HHT regeling.
4. Er is door ministerie, gemeenten en zorgverleners geconstateerd dat het nog aan bekendheid
van de regeling bij de burgers schort en dat dit gezamenlijk opgepakt zou worden.
Advies: Vraag uw gemeente of de mogelijkheid van HHT in het keukentafelgesprek aan de orde komt
en hoe dat gedaan wordt.
Advies: Vraag uw gemeente hoe de algemene bekendmaking (al dan niet in samenspraak met
betrokken zorgverleners) wordt aangepakt en wat de gestelde doelen daarbij zijn.
Advies: Vraag uw gemeente of zij zich wil inspannen deze regeling voort te zetten indien het rijk dit
mogelijk maakt, of dat de gemeente het uitdrukkelijk als een tijdelijke maatregel beschouwd.
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