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1. Kennisnemen van 

De voortgang van de Huishoudelijke Hulp Toelage /  'Schoonthuis' 

 

2. Inleiding 

In april 2016 is de uitvoering van de Huishoudelijke Hulp Toelage (hierna: HHT) in de regio Gooi en 

Vechtstreek van start gegaan. In onze regio werkt de HHT onder de naam ‘Schoonthuis’. Het doel 

van Schoonthuis is de particuliere vraag naar huishoudelijke hulp te stimuleren om zo de 

werkgelegenheid voor (voormalige) huishoudelijke hulpen te vergroten.  

 

Het Rijk heeft de gemeenten een gezamenlijke subsidie van € 7,8 miljoen verleend die moet 

worden ingezet om de werkgelegenheid van (voormalige) thuiszorgmedewerkers te stimuleren. 

Met deze subsidie is Schoonthuis opgezet. Schoonthuis is een particuliere voorziening die los staat 

van de publieke voorziening compensatie huishoudelijke taken (huishoudelijke hulp op grond van 

de Wmo). Voor de financiering van de publieke voorziening vanuit de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) krijgen gemeenten een apart budget, bedoeld om  inwoners met een 

beperking zorg/ondersteuning te bieden.  

 

3. Kernboodschap 

Met Schoonthuis willen we stimuleren dat er voor de langere termijn een particuliere markt 

ontstaat voor de huishoudelijke hulp, waardoor er duurzaam werkgelegenheid ontstaat voor 

(voormalige) thuiszorgmedewerkers. Inwoners uit de regiogemeenten kunnen via een web-portaal 

in het digitaal leefplein aanspraak maken op een lager uurtarief voor de particuliere 

schoonmaakhulp, wanneer zij zich aanmelden voor Schoonthuis. Om dit lagere uurtarief aan te 

kunnen bieden, wordt een deel van het tarief van de aanbieder vergoed door de toelage HHT. Het 

overige deel wordt door inwoners zelf betaald. Gemeenten leggen een toelage van € 10 per uur bij 

aan elk uur geleverde hulp. Het beheer van Schoonthuis wordt uitgevoerd door de Regio Gooi en 

Vechtstreek.  

 

Momenteel maken zo’n 370 huishoudens in onze regio gebruik van huishoudelijke hulp via 

Schoonthuis, waarvan iets minder dan 25% uit Gooise Meren. Deze huishoudens zorgen voor 1.130 

uur per week aan (behoud van) werkgelegenheid voor thuiszorgmedewerkers. Daarmee zijn er 

regionaal zo’n 40 banen behouden of ontstaan doordat inwoners uit onze regio gebruik maken van 

huishoudelijke hulp via Schoonthuis.  

 

Er is nog voldoende budget beschikbaar om Schoonthuis de komende jaren voort te zetten en het 

aantal banen uit te breiden. Daarom wordt de komende tijd actie ondernomen  om het gebruik van 

huishoudelijke hulp via Schoonthuis door inwoners te stimuleren.  
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4. Communicatie 

Om het gebruik van de HHT- en hiermee de werkgelegenheid in de thuiszorg- te stimuleren wordt 

er de komende tijd ingezet op de bekendheid van de regeling bij inwoners uit onze regio. Dit doen 

we onder andere via berichten in de lokale kranten, zichtbaarheid op de social media kanalen, de 

vindbaarheid op google te vergroten en door te adverteren. Zo worden Wmo taxi’s – die constant 

door de gehele regio rijden- binnenkort bestickerd met een advertentie over schoonthuis.   

 

5. Vervolg 

De HHT wordt in 2017 onder dezelfde condities voortgezet. Dit betekent dat we van het tarief van 

de aanbieder € 10 blijven vergoeden vanuit de toelage HHT. Het overige deel wordt door inwoners 

zelf betaald. Via www.schoonthuis.nl is voor de inwoner bij elke aanbieder het tarief exclusief de 

HHT en het tarief inclusief de HHT zichtbaar. De tarieven kunnen per aanbieder verschillen. De 

inwoner bepaalt zelf voor welke aanbieder hij/zij kiest. 

 

Verbreden regeling 

De komende tijd onderzoeken wij de mogelijkheden om de regeling te verbreden. Bijvoorbeeld 

door de mogelijkheden te verkennen om de HHT van toepassing te maken op andere onderdelen 

van de zorgbranche. Dit met als doel de werkgelegenheid in de zorgbranche verder te stimuleren. 

Hierover gaan wij met het Rijk- als subsidieverstrekker- in gesprek.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


