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Geachte raadsleden, 

Hierbij informeren wij u over ons besluit om de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) te beëindigen vanaf 1 
juli 2019. 

In augustus 2014 heeft het ministerie van VWS de HHT-regeling in het leven geroepen. Middels de HHT 
regeling kunnen inwoners tegen een gereduceerd tarief extra uren hulp inkopen. Sinds 1 januari 2017 
bestaat de regeling landelijk niet meer. Doel van de HHT-regeling was om de bezuiniging op de 
huishoudelijke hulp onder de Wmo 2015 te verzachten door werkgelegenheid te stimuleren bij 
aanbieders. 

Ondanks dat de regeling vanuit het rijk verliep besloot de gemeente Ridderkerk om de regeling door te 
laten lopen voor bestaande cliënten. Dit omdat het budget dit toeliet en cliënten graag gebruik maakten 
van de regeling. De beschikkingen zijn destijds verlengd tot 1 juli 2019. In de gemeente Ridderkerk biedt 
de HHT-regeling cliënten van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp de mogelijkheid om tegen een 
gereduceerd tarief van€ 6,50 per uur extra huishoudelijke hulp in te kopen. Op dit moment maken 
ongeveer 128 inwoners gebruik van de regeling. 

De extra uren hulp mogen geen noodzakelijke zorg betreffen. Dat wil zeggen dat cliënten voldoende 
ondersteund moeten worden vanuit de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp. De regeling werd zo 
ingestoken omdat het doel van de tijdelijke regeling was om de werkgelegenheid te stimuleren en niet het 
ondersteunen van cliënten in hun zelfredzaamheid in het kader van de Wmo. 

De laatste jaren stijgen de kosten voor de huishoudelijke hulp fors als gevolg van Cao-ontwikkelingen, de 
invoering van het abonnementstarief en de tendens dat meer inwoners thuiszorg nodig hebben. Wij willen 
een duurzaam beleid voeren en de kosten beheersbaar houden zodat wij cliënten noodzakelijke en 

• Koningsplein 1 
Postbus 271 
2980 AG Ridderkerk 



Pagina 2 van 2 

kwalitatief goede zorg kunnen blijven bieden. Dit zoveel mogelijk gestuurd vanuit de eigen-kracht 
gedachte. De HHT-regeling, welke een plus vormt op noodzakelijke zorg, past hier niet bij. 

Het financiële voordeel (€64.940 in 2019 en €129.880 op jaarbasis) wordt verwerkt in de 1 e 
Tussenrapportage 2019. 

Inwoners die gebruik maken van de regeling zullen tijdig geïnformeerd worden over de beëindiging. 
Wanneer een inwoner aangeeft onvoldoende ondersteund te zijn met het wegvallen van de HHT-regeling 
wordt samen met de aanbieder en de inwoner gezocht naar een oplossing. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Ridder 


