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Inleiding:
Gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 via de Wmo verantwoordelijk voor ondersteuning en
begeleiding van hun inwoners. Om de overgangsfase voor cliënten en zorgaanbieders van
Huishoudelijke Ondersteuning gemakkelijker te maken heeft het Rijk destijds de
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) ingezet. 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. Gemeenten ontvingen voor de uitvoering van deze
regeling enkel in 2015 en 2016 middelen vanuit het Rijk. Veel gemeenten zijn daarom met
ingang van 2017 gestopt met het uitvoeren van de HHT-regeling. De gemeente Woensdrecht
heeft tot op heden de HHT-regeling gecontinueerd.

Kernboodschap:
Vanwege de oplopende kosten in het sociaal domein, heeft het college van de gemeente
Woensdrecht besloten de HHT-regeling af te schaffen per 1 april 2020. Gebruikers van de
regeling worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht. Tevens zal nieuwe instroom vanaf 1
januari 2020 niet meer mogelijk zijn.

Consequenties:
De HHT-regeling betreft geen wettelijke verplichting, maar is een ‘extra’ regeling waarmee
cliënten tegen een gereduceerd tarief extra ondersteuning kunnen inkopen. Cliënten blijven de
mogelijkheid behouden extra ondersteuning bij zorgaanbieders in te kopen, echter zal de cliënt
dan het volledige tarief zelf dienen te betalen.
De HHT-regeling werd binnen de gemeente Woensdrecht ook opengesteld voor
mantelzorgers. Omdat wij als gemeente veel waarde hechten aan het bieden van passende
ondersteuning aan mantelzorgers, willen we waar mogelijk mantelzorgers die te maken
hebben met een erg belastende situatie, toch blijven ondersteunen. Hiervoor kan reguliere
huishoudelijke ondersteuning worden ingezet ter ontlasting van de mantelzorger, bijvoorbeeld
bij dreigende overbelasting. In 2020 wordt onderzocht of er aanvullende behoefte is op de
mantelzorgondersteuning die reeds wordt geboden.

Vervolgstappen:
• Met de zorgaanbieders wordt een nieuwe overeenkomst afgesloten om de HHTregeling te continueren tot 1 april 2020.
• In de communicatie aan HHT-gebruikers is reeds aangegeven dat de gemeente
jaarlijks besluit om de regeling al dan niet te continueren, en dat de regeling in 2020
mogelijk komt te vervallen.
• Gebruikers van de HHT-regeling worden schriftelijk op de hoogte gebracht dat de
HHT-regeling vervalt vanaf 1 april 2020.
• In 2020 wordt onderzocht of er aanvullende behoefte is op de
mantelzorgondersteuning die reeds wordt geboden.
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