
 

 

Vragen m.b.t. Huishoudelijke hulp 
 
Om banen in de huishoudelijke dienstverlening te behouden, maken veel gemeenten 
plannen om te profiteren van de huishoudelijke hulp toelage (HHT). Dat schrijven staats-
secretaris Van Rijn (VWS), en minister Asscher (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. 
Er zijn inmiddels 108 plannen voor 154 gemeenten ingediend. Van Rijn: "Indien deze 
plannen ongewijzigd worden goedgekeurd, dan leidt dit ertoe dat op jaarbasis gemiddeld 
ongeveer 14 duizend mensen hun dienstbetrekking langer kunnen behouden in 2015 en 
2016". Het kabinet heeft hier de komende 2 jaar in totaal 190 miljoen euro voor beschik-
baar.  
 
Om in aanmerking te komen voor extra geld van het ministerie moet iedere gemeente een 
onderbouwd plan (van aanpak) indienen. In het overzicht aanvragende gemeenten ont-
breekt Overbetuwe.  
 
Vraag 1 
Is het college er zich van bewust dat er voor 15 oktober 2014 een aanvraag voor extra 
geld huishoudelijke hulp bij het ministerie van SZW binnen moet zijn?  
 
Ja  
 
Vraag 2  
Is deze aanvraag al doorgestuurd. 
 
Ja, de aanvraag is 6 oktober 2014 naar het ministerie gestuurd.    
 
Vraag 3 
Zo ja, wat is het plan (van aanpak)? 
 
Het plan van aanpak is nog niet af. We moeten het plan voor 1 december 2014 bij het mi-
nisterie indienen.  
 
In onze aanvraag aan het ministerie geven wij aan dat in ons plan van aanpak volgende 
uitgangspunten centraal zullen staan:  

 Financiering op basis van resultaat en persoonsvolgend (bijvoorbeeld door middel 
van een cheque uitgereikt aan de inwoner eens per maand) 

 Inwoner heeft regie en verzilvert de cheque bij aanbieder naar keuze (bij diegene 
die meedoen en het beste resultaat, lees tevreden inwoner, leveren) 

 Inwoner bepaalt zelf in overleg met de aanbieder wat er voor de cheque gedaan 
kan worden (kan zelf “bij kopen” of aan informele diensten verbinden) 

 Zorgaanbieders gaan hervormen: zij zorgen voor personeel dat op een nieuwe ma-
nier kan werken (zonder voorgeschreven uren en activiteiten)  

 Zorgaanbieders bieden hen “volwaardige” werkgelegenheid dat wil zeggen een 
baan in loondienst. 

 
Vraag 4 m.b.t Beleidsplan Sociaal Domein, paragraaf 3.6 
Wat zijn nou de precieze gevolgen voor de klant met ingang van 1 januari 2015 en 2016?  
Gekoppeld aan de aanvraag extra geld bij SZW. 
 
Voor de inwoners voor wie HH1 algemeen gebruikelijk wordt, zou de huishoudelijke hulp 
toelage kunnen worden ingezet. Hoe dit er precies uitziet is nog niet helder. Zie het ant-
woord op vraag 3. 



 

 

Voor de inwoners die nu een indicatie voor HH1 hebben en die afloopt, geldt dat zij geen 
schoonmaakhulp (HH1) meer zullen ontvangen. Daar waar een algemeen gebruikelijke 
voorziening of eigen kracht niet haalbaar is, zal een maatwerkvoorziening toegekend wor-
den. Het merendeel van de gebruikers is hierop gewezen in een persoonlijk gesprek. Ook 
is het vaker aangekondigd in nieuwsbrieven en in de beschikking. Daar waar dat niet zo is, 
zal een juridisch juiste overgangstermijn in acht worden genomen.  
 

Vraag 5 m.b.t. Beleidsplan Sociaal Domein, beslispunt 3 
Volgens beslispunt 3 in het Beleidsplan Sociaal Domein worden er twee sporen verder 
uitgewerkt: 1. zelfredzaamheid en eigen kracht inwoner versterken, 2. stoppen met HH1 
en er een algemeen gebruikelijke voorziening van maken. 
a. Kunt u verduidelijken wat er met een inwoner gebeurt, in het geval de eigen kracht en 
het eigen netwerk geen oplossing bieden en er geen alternatieven aanwezig zijn om de 
noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd te krijgen? 
 
Dan zal de inwoner een maatwerkvoorziening krijgen. 
 
b. Begrijpen wij het goed dat dan een gerede kans bestaat dat mensen op zwaardere zorg 
beroep moeten doen (HH2)?  
 
Ja 
 
c. Welke mogelijkheden biedt de bijzondere bijstand voor mensen die niet in aanmerking 
komen voor HH2 en onvoldoende (financiële) mogelijkheden hebben om zelf een huis-
houdelijke hulp in te schakelen?  
 
In artikel 35 van de WWB is gedefinieerd dat bijzondere bijstand alleen geldt voor bijzon-
dere noodzakelijke kosten die niet vanuit de uitkering/inkomen tot 110% bijstandsniveau 
kunnen worden betaald. Schoonmaakhulp is in principe niet als bijzonder noodzakelijk aan 
te merken. Op basis van goede monitoring zullen wij bezien of aanvullende maatregelen 
nodig zijn. 
 


