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Inleiding:
De Wmo 2015 heeft voor zowel gemeenten, zorgaanbieders als cliënten veel veranderingen met
zich meegebracht. In 2014 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld om in de overgangsfase
(2015 en 2016) de Huishoudelijke Hulp Toelage in te kunnen voeren. Met behulp van deze
regeling kunnen cliënten tegen een gereduceerd tarief huishoudelijke ondersteuning inkopen om
extra huishoudelijke activiteiten (die niet onder de beschikking van de maatwerkvoorziening
huishoudelijke ondersteuning vallen) uit te laten voeren. De gemeente Woensdrecht heeft deze
regeling ook beschikbaar gesteld voor mantelzorgers.
Kernboodschap:
Het college van de gemeente Woensdrecht heeft besloten de HHT-regeling in 2019 te
continueren en de eigen bijdrage per 1 april 2019 te verhogen van € 5,00 naar € 7,50 per uur.
Het voortzetten van de regeling in 2019 raakt een maatschappelijk belang: de aanvullende
ondersteuning die vanuit deze regeling wordt geboden wordt door cliënten als waardevol
ervaren. De gemeente Woensdrecht heeft de HHT-regeling beschikbaar gesteld voor
mantelzorgers. Met deze regeling worden zij ontlast in de huishoudelijke ondersteuning. De
HHT-regeling is daarmee ook een preventieve maatregel. Enerzijds om overbelasting van
mantelzorgers te voorkomen, anderzijds om hogere inzet van zorg en ondersteuning bij
hulpbehoevenden te voorkomen, doordat mantelzorgers hen zorg en ondersteuning verlenen.
De HHT-regeling staat goed bekend en er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt, zowel door
cliënten met een indicatie huishoudelijke ondersteuning als mantelzorgers. Naar verwachting
zullen, net als in voorgaande jaren, in 2019 de kosten voor de uitvoering van deze regeling
stijgen. De verhoging van de eigen bijdrage compenseert namelijk niet de indexering van de
tarieven voor zorg in natura. Tevens ziet het college in 2019 een ontwikkeling op de gemeente
afkomen met mogelijke financiële gevolgen, namelijk de maximale eigen bijdrage van
€ 17,50 per periode. Het monitoren van de Wmo-budgetten krijgt aankomend jaar extra
aandacht.
Consequenties:
In het vierde kwartaal van 2019 zal het college heroverwegen of, en zo ja in welke vorm, de
HHT-regeling in het jaar 2020 wordt gecontinueerd.

Vervolgstappen:
• Met de zorgaanbieders wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten om de HHTregeling in 2019 te continueren.
• Gebruikers van de HHT-regeling worden per brief geïnformeerd over de verhoging
van de eigen bijdrage. In de brief staat vermeld dat continuering van de HHT-regeling
jaarlijks opnieuw wordt overwogen.
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