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Emmeloord, 3 februari 2015. 
 
Onderwerp 

Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). 
 
Advies raadscommissie 

[…]  
 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

 
Voorgesteld besluit 

1. Een budget van € 753.564 voor het jaar 2015 beschikbaar stellen ten behoeve van 
de inzet van de additionele middelen (Van Rijngelden) om de 
werkgelegenheidseffecten van de voorgenomen rijksbezuinigingen op de Hulp bij het 
Huishouden in de Noordoostpolder grotendeels te compenseren. 

2. De additioneel beschikbare middelen voor het jaar 2016 (€ 904.285) voor hetzelfde 
doel inzetten en deze in de primitieve programmabegroting als zodanig te 
bestemmen. 

3. De 8e wijziging van de programmabegroting 2015 vaststellen. 
 

Doelstelling 

Het voorstel beoogt de HHT-middelen voor het beoogde doel in te zetten. 
 

Inleiding 

Op 19 augustus 2014 heeft het college de volgende besluiten genomen: 
1. Instemmen met het realiseren van een algemene voorziening 

schoonmaakondersteuning per 1 maart 2015 (in plaats van 1 januari 2015). 
2. Instemmen met het realiseren van een maatwerkvoorziening per 1 maart 2015 (in 

plaats van 1 januari 2015). 
3. De raadscommissie Samenlevingszaken informeren. 
 
Als uitvloeisel van dit besluit volgt dit raadsvoorstel. Directe aanleiding hiervoor is, dat 
staatsecretaris Van Rijn op 18 september 2014 extra middelen aan gemeenten ter 
beschikking stelde om de werkgelegenheidseffecten van het eerder genomen 
kabinetsbesluit om fors te bezuinigen op de hulp bij het huishouden deels te 
compenseren. 
 
Wij hebben hiervoor vóór 1 oktober 2014 een aanvraag Huishoudelijke Hulp toelage 
(HHT) met een bijbehorend plan van aanpak ingediend bij het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).  
 
Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) (Van Rijngelden) 

Op 30 september 2014 hebben de samenwerkende gemeenten, Steenwijkerland, Urk en 
Noordoostpolder (SUN gemeenten), en ZONL als grootste aanbieder van hulp bij het 
huishouden gezamenlijk een aanvraag en plan van aanpak HHT ingediend (zie bijlage 1). 
Het doel van de aanvraag HHT is: 
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• tijdelijk langer behoud van werkgelegenheid voor de huidige ca. 300 medewerkers 

in loondienst van ZONL (HH1 ZIN en HH2 ZIN) binnen de drie gemeenten; 
• de koppeling tussen gebruiker van huishoudelijke hulp (cliënt HH ZIN1 en 2) en 

medewerker van ZONL blijft in stand; 
• de overgang naar een nieuw systeem (van huishoudelijk hulp naar 

schoonmaakservice) verantwoord inregelen. De overgang betreft de ombouw van 
100% maatwerkoplossingen naar het opzetten van een brede algemene 
voorziening schoonmaakservice voor iedereen; 

• ZONL langer de gelegenheid bieden medewerkers HH te stimuleren en te helpen 
bij het vinden van ander werk door o.a. deelname aan regioplannen en 
medewerkers opleiden tot andere werkzaamheden; 

• stimuleren van de (private) vraag naar huishoudelijk hulp middels het opzetten 
van de algemene voorziening. 

 
De aanvraag is gedaan voor een periode van 1 maart 2015 tot 1 januari 2017. Voor 
gemeente Noordoostpolder is voor 2015 € 753.564 en voor 2016 € 904.285 
aangevraagd. 
 

Uitgangspunten ministerie bij de beoordeling van de HHT 

In bijlage 2: “Uitgangspunten bij beoordeling plannen Huishoudelijke Hulp Toelage” treft 
u de toetsingscriteria aan die het Ministerie gebruikt om de aanvragen te beoordelen. 
Hierin staan o.a. de volgende uitgangspunten geformuleerd: 

• bestedingsmogelijkheden: de HHT kan alleen worden ingezet voor een bijdrage in 
de loonkosten voor het aan het werk houden van werknemers die werkzaam zijn 
in de hulp bij het huishouden; 

• bijdrage HHT door burger: het plan moet zijn voorzien in de combinatie bijdrage 
burger – bijdrage gemeentelijke overheid; 

• hoogte bijdrage gemeente: de bijdrage vanuit de HHT bedraagt tussen de €7,50 
en €12,50 per uur. Afwijkingen naar boven en naar beneden zijn niet toegestaan; 

• bijdrage HHT per uur is een uniform bedrag: dat wil zeggen dat de hoogte van de 
HHT niet afhankelijk van het inkomen van de cliënt mag variëren; 

• HHT mag niet worden ingezet via een maatwerkvoorziening: dit betekent dat de 
HHT alleen via een algemene voorziening kan worden ingezet; 

• plan van aanpak: gemeenten dienen een aanvraag met een plan van aanpak in 
waaruit duidelijk blijkt dat de HHT wordt ingezet voor het werken in loondienst.  

  
Toekenning HHT 

Op 13 november 2014 heeft het ministerie van VWS positief beschikt op onze aanvraag 
en zijn de eerder genoemde bedragen toegekend (zie bijlage 3). Deze beschikking 
hebben wij op 17 november 2014 ontvangen. 
 
Verantwoording HHT 

De verantwoording van het plan met betrekking tot de HHT vindt aan de gemeenteraad 
plaats. Deze verantwoording wordt meegenomen in de reguliere begrotingscyclus (voor- 
en najaarsrapportage).  
Tevens zal de staatssecretaris van VWS de gemeente vragen te rapporteren over het 
aantal feitelijk verstrekte toelagen met als doel inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van 
het instrument HHT. 
 
Argumenten 

1.1, 2.1 en 3.1 De HHT wordt ingezet ten behoeve van het tijdelijk behoud van 

werkgelegenheid in loondienst bij de Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). 
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De HHT wordt ingezet ten behoeve van het tijdelijk behoud van werkgelegenheid in 
loondienst bij de Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). Het gaat hierbij om een kleine 
300 medewerkers (voor de drie gemeenten samen). Vanaf 1 maart 2015 (de datum 
inwerkingtreding van de algemene voorziening) vragen wij een kostendekkende bijdrage 
aan de inwoner voor de schoonmaakondersteuning. Dit betekent, dat de inwoner zelf zijn 
schoonmaakondersteuning betaalt. Het tarief hiervoor bedraagt €12,50 per uur. Uit de 
HHT wordt dit bedrag vervolgens aangevuld met een bedrag van €10,50 per uur, 
waardoor de cliënt zijn of haar medewerker in loondienst als vaste hulp kan houden. 
ZONL ontvangt dus per gewerkt uur in loondienst €23,00. Deze regeling geldt voor de 
periode van 1 maart 2015 tot en met 31 december 2016.  
Indien de cliënt het bedrag van €12,50 per uur niet betaalt aan ZONL, dan ligt dit  
“debiteurenrisico” bij ZONL. Cliënt sluit een contract met ZONL en gemeenten zijn geen 
partij in deze overeenkomst. Dit is het ondernemersrisico van ZONL. 
De gemeente is een vangnet voor inwoners die hulp nodig hebben en het niet kunnen 
betalen. De financiële compensatie loopt via de bijzondere bijstand (zie collegebesluit 
d.d. 13 januari 2015: Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2015). 
 

De afspraken over de uitvoering van het plan tussen de samenwerkende gemeenten en 
ZONL worden vastgelegd in het “Werkgelegenheidsreglement tussen de gemeenten 
Steenwijkerland, Urk en Noordoostpolder en Zorggroep Oude en Nieuwe Land”. Dit 
werkgelegenheidsreglement heeft tot doel om regels te stellen met betrekking tot de 
inzet van de HHT. Hierin worden regels opgenomen over onder andere uitstroom 
medewerkers, werkwijze, evaluatie, tarief en betaling.     
    
Kanttekeningen 

1.1, 2.1 en 3.1 Hiervoor is een wijziging van de programmabegroting nodig. 

Het budgetrecht ligt bij de raad. De raad bepaalt waaraan budgetten worden besteed om 
vooraf bepaalde doelstellingen te bereiken. 
Op basis van de aanvraag HHT zal aan de decentralisatie-uitkering voor onze gemeente 
voor 2015 een bedrag van € 753.564 en voor 2016 een bedrag van € 904.285 door het 
ministerie worden toegevoegd. Hiervoor is een wijziging van de programmabegroting 
noodzakelijk. Immers: de hoogte van de programmabegroting wijzigt door de ontvangst 
én de voorgestelde aanwending van de ontvangen gelden. De raad wordt voorgesteld de 
HHT ter compensatie van de loonkosten voor het tot 31 december 2016 voor een groot 
deel aan het werk houden van werknemers in loondienst van ZONL die werkzaam zijn in 
de hulp bij het huishouden te voteren voor genoemd doel. 
 

Planning/uitvoering 

De HHT wordt vanaf 1 maart 2015 ingezet.    
 
Bijlagen 

1. Aanvraag Huishoudelijke Hulp Toelage d.d. 30 september 2014; 
2. Uitgangspunten bij beoordeling Plannen Huishoudelijke Hulp Toelage; 
3. Beslissing Huishoudelijke Hulp Toelage d.d. 13 november 2014. 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
de secretaris,                     de burgemeester, 
 
 
 
 
Portefeuillehouder : mw. H.R. Bogaards-Simonse 
Steller : mevrouw J.L. Okma; 32 29; j.okma@noordoostpolder.nl 
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De raad van de gemeente Noordoostpolder, 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2015, 
no.293344-1 ; 
 
gelet op artikel  
 

B E S L U I T: 
 
1. Een budget van € 753.564 voor het jaar 2015 beschikbaar te stellen ten behoeve 

van de inzet van de additionele middelen (Van Rijngelden) om de 
werkgelegenheidseffecten van de voorgenomen rijksbezuinigingen op de Hulp bij het 
Huishouden in de Noordoostpolder grotendeels te compenseren. 

2. De additioneel beschikbare middelen voor het jaar 2016 (€ 904.285) voor hetzelfde 
doel in te zetten en deze in de primitieve programmabegroting als zodanig te 
bestemmen. 

3. De 8e wijziging van de programmabegroting 2015 vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering 
van 2 maart 2015. 
De griffier,             de voorzitter, 


