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Geachte raadsleden,
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 wordt de Huishoudelijke Hulp Toelage (hierna: HHT) genoemd. In 2015 hebben
gemeenten besloten de subsidie gezamenlijk te besteden aan Schoonthuis (zie hieronder). In de voorbije
jaren heeft u regelmatig informatiebrieven ontvangen over de voortgang van Schoonthuis. Bij de
behandeling van het arbeidsmarktplan ‘Werken aan Werk’ heb ik bij u aangekondigd Schoonthuis te
evalueren. Op basis van deze evaluatie heeft het college besloten om per 1 april 2020 Schoonthuis te
beëindigen. Graag informeer ik u via deze brief over de achtergronden bij dit besluit, de consequenties
en het vervolgproces.
Schoonthuis
Schoonthuis is een particuliere voorziening voor huishoudelijke hulp waar alle inwoners uit onze regio
gebruik van kunnen maken. Aanbieders die voldoen aan een aantal toegangscriteria mogen als
Schoonthuis aanbieder particuliere huishoudelijke hulp leveren. Zij sluiten zich voor dit initiatief aan bij
www.schoonthuis.nl. Via deze website kunnen inwoners de particuliere huishoudelijke hulp aanvragen en
een aanbieder selecteren. Wanneer inwoners een aanbieder van Schoonthuis selecteren, betalen zij niet
het reguliere tarief dat de aanbieder hanteert voor de huishoudelijke hulp. Van elk uurtarief wordt
standaard een bedrag van € 10 per uur door de HHT vergoed. Het overige deel wordt door de inwoner
betaald. Ter illustratie: stel een aanbieder hanteert een uurtarief van € 25, dan wordt van dit uurtarief €
10 door gemeenten en € 15 door de inwoner zelf betaald. De tarieven kunnen per aanbieder verschillen.
Het beheer van Schoonthuis wordt uitgevoerd door de Regio Gooi en Vechtstreek.
Evaluatie
In het voorjaar van 2019 heeft de eindevaluatie van Schoonthuis plaatsgevonden. Het doel van deze
evaluatie is inzichtelijk te maken tot aan welke mate Schoonthuis heeft geleid tot meer behoud van/extra
werkgelegenheid in de thuiszorg en op basis daarvan besluiten te nemen over de toekomst van
Schoonthuis vanaf 2020. De evaluatie van Schoonthuis is onder een brede groep van betrokkenen
uitgevoerd. Aanbieders, FNV, gemeenten, Regio Gooi en Vechtstreek en adviesraden sociaal domein
hebben geparticipeerd. De belangrijkste conclusies van deze partners zijn:
1. Schoonthuis heeft geleid tot behoud van/extra werkgelegenheid.
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2. Sinds de oprichting van Schoonthuis is de verhouding op de arbeidsmarkt sterk veranderd. Toen
Schoonthuis werd opgericht was er immers sprake van massa-ontslagen van zorgmedewerkers
en nu is er sprake van grote personeelstekorten in de zorg. Schoonthuis past niet goed meer bij
de huidige arbeidsmarkt.
3. Aanbieders hebben – met name vanwege de personeelstekorten - moeite met het blijven leveren
van de particuliere huishoudelijke hulp.
4. Wanneer Schoonthuis wordt beëindigd voorzien aanbieders weinig tot geen negatieve
werkgelegenheidsgevolgen voor hun medewerkers. Er is immers genoeg werk voor hen.
5. Gemeenten en zorgaanbieders blijven zich inzetten om inwoners, met b.v. een bijstandsuitkering
aan het werk te helpen in de zorg.
Voor meer informatie over de resultaten van Schoonthuis en voor informatie over de uitkomsten uit de
evaluatie, verwijs ik u graag door naar het evaluatierapport.
Financiën
Over 2017 was het jaarrekeningresultaat HHT á € 7.030.463,-. In 2017 heeft het Algemeen Bestuur van
de Regio besloten om:
1. € 1.400.000,- te bestemmen voor de uitvoering van de geldende subsidieregeling HHTin 2018
en 2019 en hierop de subsidieregeling bij te stellen.
2. € 5.630.463,- op basis van de verdeelsleutel inwonertal terug te storten aan de gemeenten,
zodat de gemeenteraden kunnen besluiten over de herbestemming van het budget voor de HHT.
Gemeenteraden in Gooi en Vechtstreek hebben besloten dit bedrag te reserveren voor de
uitvoering van het arbeidsmarktplan ‘ Werken aan Werk’.
Werken aan Werk
Onlangs heeft u het arbeidsmarktplan Werken aan Werk vastgesteld. Hierin staat het proces rondom de
evaluatie en het continueren of beëindigen van Schoonthuis uitgewerkt. Tevens is binnen Werken aan
Werk voorzien in dekking van eventuele continuering van Schoonthuis tot en met 2021. Uit het totaal
budget van € 5.630.463 dat voor Werken aan Werk beschikbaar is gesteld, is in totaal € 1.410.000
gereserveerd voor het eventueel voortzetten van Schoonthuis. Op dit moment heeft het college besloten
dat Schoonthuis per 1 april 2020 stopt. Over de bestemming van de middelen die vrijkomen door het niet
continueren van Schoonthuis nemen wij – conform de gemaakt afspraken- in het laatste kwartaal van dit
jaar/ begin 2020 besluiten. Uiteraard zal ik u hierover informeren.
Vervolg
Wij staan in goed en nauw contact met de aanbieders om Schoonthuis zorgvuldig af te bouwen. Onze
afdeling Inkoop en Contractbeheer van de Regio helpt en ondersteunt hierbij. Het
Werkgeversservicepunt staat de aanbieders eveneens ter zijde indien zij eventuele (hulp)vragen hebben
over het aan het werk krijgen en houden van hun medewerkers.
Vragen
Wanneer u naar aanleiding van de evaluatie of deze brief technische vragen heeft, neemt u dan gerust
contact op met Saloua Chaara, Programmamanager Sociaal Domein bij de Regio Gooi en Vechtstreek.
Haar telefoonnummer is: 06-22737585 of via s.chaara@regiogv.nl.
Ik vertrouw erop u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
<naam wethouder>
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