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1. Kennisnemen van 

Het beëindigen van het regionale project Schoonthuis. 

 

2. Inleiding 

In 2015 heeft het Rijk gemeenten in de Gooi en Vechtstreek een gezamenlijke subsidie van 

incidenteel € 7,8 miljoen verleend om de werkgelegenheid van (voormalige) 

thuiszorgmedewerkers te stimuleren. Deze subsidie is de Huishoudelijke Hulp Toelage (hierna: 

HHT) genoemd. In 2015 hebben de regio gemeenten besloten de subsidie gezamenlijk te besteden 

aan het daartoe opgezette project “Schoonthuis”. Medio 2019 is het project geëvalueerd.  

 

3. Kernboodschap 

Uit de evaluatie is gebleken dat het project heeft geleid tot het behoud van werkgelegenheid maar 

dat in de huidige arbeidsmarktomstandigheden -in combinatie met (voor de inwoners) financieel 

gunstiger WMO regelgeving- een dergelijk project niet langer nodig is. Op basis van de evaluatie 

hebben de colleges van de regiogemeenten in september 2019 besloten om per 1 april 2020 

Schoonthuis te beëindigen. In de bijlage leest u meer over het project en de evaluatie daarvan. 

 

4. Consequenties 

Consequentie voor de gemeenten 

U heeft onlangs het arbeidsmarktplan Werken aan Werk vastgesteld. Daarin werd uitgegaan van 

een continueren Schoonthuis in afgeslankte vorm tot en met 2021. Inmiddels is op  basis van de 

evaluatie besloten om Schoonthuis al eerder te beëindigen: op 1 april 2020. De vrijkomende 

middelen van Schoonthuis kunnen worden ingezet voor andere projecten gericht op 

werkgelegenheid en arbeidsmarktontwikkeling. Zie ook bij punt 6. 

Consequenties voor gebruikers (cliënten) 

Door de vergrijzing ontstaat een steeds grotere groep inwoners die behoefte heeft aan 

huishoudelijke hulp. Het merendeel van de HHT-doelgroep bestaat uit oudere mensen. Door de 

invoering van het WMO-abonnementstarief wordt het voor deze groeiende groep inwoners 

financieel veel aantrekkelijker om een WMO-indicatie aan te vragen dan om de hulp via 

Schoonthuis zelf te regelen. Dit betekent dat de vraag naar hulp blijft bestaan en dat het grootste 

deel van de huidige cliënten dienstverlening kan blijven ontvangen. Ter vergelijking de kosten voor 

de inwoners: het WMO-tarief is €17,50 per 4 weken tegenover het Schoonthuistarief van € 15,- per 

uur.  

  

Consequenties voor aanbieders/werknemers 

De Regio staat in goed en nauw contact met de aanbieders om Schoonthuis zorgvuldig af te 

bouwen. Beëindigen van Schoonthuis heeft volgens de aanbieders geen negatieve effecten voor de 

werkgelegenheid van de huidige medewerkers; de vraag naar (thuis)zorgmedewerkers is groot. De 

afdeling Inkoop en Contractbeheer van de Regio helpt en ondersteunt hierbij. Het 
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Werkgeversservicepunt staat de aanbieders eveneens ter zijde indien zij eventuele (hulp)vragen 

hebben over het aan het werk houden van hun medewerkers. 

 

5. Communicatie en participatie 

Bij de evaluatie zijn naast de gemeenten en de Regio ook alle overige belanghebbende gremia 

betrokken geweest, zoals de aanbieders, de FNV, de cliënten en de adviesraden binnen het Sociaal 

Domein. Met aanbieders is afgesproken om het personeel en de cliënten adequaat te informeren. 

De Regio stelt een model informatiebrief voor de cliënten op en blijft na beëindiging van 

Schoonthuis nauw contact onderhouden met de aanbieders zodat ingespeeld kan worden op 

onvoorziene situaties. 

 

6. Vervolg 

Tot 1 april 2020 wordt afschalend toegewerkt naar het beëindigen van Schoonthuis. De resterende 

middelen gaan op een andere wijze ingezet worden ten behoeve van werkzoekenden, de 

arbeidsmarkt en werkgelegenheid. Over de bestemming van deze middelen  (raming: afgerond 1.3 

miljoen op regionale schaal) nemen de colleges van de regiogemeenten later dit jaar een besluit. 

Hierover wordt u t.z.t. geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 

 

 

 

 

D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

 

 

drs. H.M.W. ter Heegde 
Burgemeester 

 


