Bijlage 4 bij Raadsvoorstel ‘vaststellen Werken aan Werk’
De huishoudelijke hulp toelage (HHT)
Inleiding
De huishoudelijke hulp toelage is oorspronkelijk bedoeld voor werkgelegenheid in de thuiszorg, waar
door bezuinigingen werkloosheid ontstond. Per 1 april 2016 zijn de regiogemeenten gestart met het
project Huishoudelijke Hulp Toelage. Hiervoor hebben gemeenten van het Rijk een gezamenlijke
subsidie van incidenteel € 7,8 miljoen ontvangen. In onze regio werkt de HHT onder de naam
Schoonthuis. Dit betreft particuliere ondersteuning die los staat van de publieke voorziening
‘compensatie huishoudelijke taken’ (de huishoudelijke hulp) op grond van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo).
Wijzigingen
Wegens de (sterk) verbeterende werkgelegenheid gaf het ministerie in 2017 toestemming voor een
bredere inzet van de HHT-gelden, zodat de (problematische) personeelstekorten in andere sectoren
dan zorg en welzijn worden opgelost en dat meer inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
worden bijgeschoold en aan het werk worden geholpen.
Begin 2018 hebben de portefeuillehouders afgesproken om de subsidieregeling huishoudelijke hulp
toelage te continueren in en tegelijkertijd bijstelling van de gelden voor een bredere inzet van de
middelen voor te bereiden, in een gezamenlijk plan van de gemeenten, de werkgevers en het
onderwijs. Daarbij is besloten om een voorstel voor de herbestemming van de HHT-gelden aan de
(nieuwe) gemeenteraden aan te bieden na de verkiezingen in 2018. Dit voorstel betreft aldus het nu
voorliggende Arbeidsmarktbewerkingsplan Werken aan Werk.
Middelen naar de gemeenten
Het gehele HHT-budget stond op de balans bij de Regio. Bij het beoordelen van de jaarstukken 2017
van de Regio gaf de accountant aan dat het budget voor de uitvoering van de huishoudelijke hulp
toelage niet langer als kortlopende verplichting op de balans van de Regio mocht staan. Het resterende
budget HHT bedroeg € 7.030.463,-.
Daarop is besloten om € 5.630.463,- op basis van de verdeelsleutel inwonertal terug te storten aan de
gemeenten, zodat de gemeenteraden kunnen besluiten over de herbestemming van deze HHT-gelden.
Aan Gooise Meren is een bedrag van € 1.233.563,- terugbetaald (en toegevoegd aan de reserve Sociaal
Domein).
Gelet op de regionale schaal van arbeidsmarktmaatregelen en het belang van overeenstemming met
de (regionale) partners op de arbeidsmarkt, is ook besloten om het proces van regionale planvorming
eerst te ontwikkelen alvorens de middelen (lokaal) in te zetten. In het plan Werken aan Werk worden de
arbeidsmarktplannen beschreven en welke bedragen per gemeente zijn gemoeid voor (A) bekostiging
van de regionale plannen en (B) welk budget lokaal kan worden besteed.
Afbouwen Schoonthuis
Met de aanbieders van Schoonthuis worden contacten onderhouden over het afbouwen van deze
dienstverlening in 2020. Door het voor veel mensen veel goedkopere WMO-abonnementstarief (sinds
dit jaar) zijn veel klanten van Schoonthuis overgestapt naar WMO-voorzieningen. Tot 2019 was
Schoonthuis voor hen een goedkoper alternatief dan hun huidige geïndiceerde dienstverlening.
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Door de krappe arbeidsmarkt verwachten de meeste aanbieders dat de werknemers die nu
Schoonthuis uitvoeren kunnen worden ingezet bij het uitvoeren van de geïndiceerde huishoudelijke
hulp. Naar hun inschatting komen er geen medewerkers zonder werk te zitten. Veel aanbieders geven
aan op andere plaatsen in hun organisatie werkgelegenheid te hebben voor Schoonthuis medewerkers.
Over de resultaten en afbouw van Schoonthuis wordt u in 2019 separaat nader geïnformeerd.
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