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Wij stellen voor:
1. De resterende middelen van het budget voor de Huishoudelijke Hulp Toelage te
verdelen over de vijf Bollengemeenten middels de ISD Bollenstreek
verdeelsleutel.
2. Dit budget (€ 160.265) in te zetten om de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage
voor mantelzorgers uit te voeren.

Inleiding
De gemeenten in de Bollenstreek hebben voor 2015 en 2016 rijksbudget gekregen voor
het inzetten van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Dit budget willen zij de komende
drie jaar gebruiken om mantelzorgers te ontlasten.
De HHT was een compensatie voor zorgaanbieders in gemeenten die de huishoudelijke
hulp tot algemene voorziening hadden gemaakt. De gemeenten Hillegom, Lisse en
Noordwijkerhout hadden van de hulp bij het huishouden een algemene voorziening
gemaakt voor nieuwe aanvragen vanaf 1 januari 2015. Vanaf die datum moesten mensen
zelf hun huishoudelijke zorg organiseren en betalen. Alleen mensen die het financieel niet
konden betalen, kwamen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming via de
gemeente. Zorgaanbieders verwachtten een grote terugloop in het aantal cliënten, omdat
als mensen het zelf moesten regelen zij naar de Witte Werkster of een andere
schoonmaakster zouden overstappen. Het Rijk had de Huishoudelijke Hulp Toelage in het
leven geroepen om de werkgelegenheid in de sector op peil te houden. De Huishoudelijke
Hulp Toelage was een tijdelijke financiële compensatie waar iedereen gebruik van kon
maken.
De Centrale Raad van Beroep heeft in 2015 uitspraak gedaan over hulp bij het
huishouden als algemene voorziening, waaruit bleek dat de vorm waarin Hillegom, Lisse
en Noordwijkerhout onhoudbaar was. Alle drie de gemeenten hebben de algemene

voorziening afgeschaft. Gemeente Hillegom heeft de oude maatwerkvoorziening opnieuw
ingevoerd. De andere gemeenten hebben de resultaatgerichte maatwerkvoorziening
ingevoerd. Dat betekende dat mensen weer een aanvraag bij ISD Bollenstreek konden
indienen voor hulp bij het huishouden en dat de eigen bijdrage werd bepaald door het
CAK. De verwachting was dat mensen niet langer gebruik zouden maken van de
Huishoudelijke Hulp Toelage en de gemeenten hebben dit budget dus over.
Het budget hoeft niet terug van het Rijk, zij hebben de bijdrage structureel toegevoegd
aan het gemeentefonds voor ‘de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke
groepen werknemers’.
Het voorstel is om het resterende budget van 2015 en 2016 in te zetten voor de
ontlasting van mantelzorgers. Mantelzorgers kunnen in de periode 2017 tot en met 2019,
of totdat het budget besteed is, voor 52 uur aan vouchers voor Huishoudelijke Hulp
krijgen. Mantelzorgers betalen een maximale eigen bijdrage van € 5,-, de gemeente vult
de rest aan tot een uurtarief van € 21,-.
De gemeente Hillegom heeft de totale HHT bijdrage van het Rijk ontvangen namens de
Bollen5 gemeenten en draagt zorg voor beheer van deze bijdrage. De gemeenteraden van
Hillegom, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen moeten besluiten dat het
resterende budget over de vijf gemeenten wordt verdeeld.
Elke gemeenteraad besluit daarna of het budget wordt ingezet voor de regeling HHT voor
mantelzorgers.
Bestaand kader en context
 Raadsbesluiten 19 maart 2015 (Omzetten Hulp bij het Huishouden categorie 1 in een
algemene voorzieningen), 4 februari 2016 (Algemene voorziening Hulp bij het
Huishouden), 6 juni 2016 (Hulp bij het Huishouden, herinvoeren huidige
maatwerkvoorziening).
 Collegebesluit 9 juni 2015: Uitvoeringsregels Huishoudelijke Hulp Toelage, die ter
kennisgeving naar de gemeenteraad zijn gestuurd.
 Wet maatschappelijke ondersteuning, Kadernota 2015-2018, Transformatieagenda
2017-2018.

Beoogd effect
Het ontlasten van de mantelzorgers door tijdelijk een deel van de huishoudelijke
werkzaamheden over te nemen.
Argumenten
1.1.

Gemeenten kregen budget van het rijk om de Huishoudelijke Hulp Toelage uit te
keren in 2015 en 2016.
De regeling HHT uit 2015 en 2016 mocht door gemeenten al ingezet worden om
mantelzorgers te ontlasten. Hieraan waren door het rijk de volgende voorwaarden
verbonden:
Gemeenten leggen verantwoording af aan de eigen gemeenteraad over de besteding van
de middelen.
Gemeenten mogen de eigen bijdrage van cliënten verlagen naar minimaal € 5,- per uur.
Gemeenten mogen de regeling inzetten voor ‘particuliere dienstverlening in de breedste
zin van het woord’. Behalve schoonmaakondersteuning valt ook te denken aan koken,
was- en strijkservice en een boodschappendienst.

Deze voorwaarden waren bij het opstellen van de regeling leidend, ook omdat de
uitvoering van de regeling HHT voor mantelzorgers beter zou aansluiten bij de bestaande
uitvoeringsafspraken met ISD Bollenstreek en de zorgaanbieders.
1.2.

De regeling voor Huishoudelijke Hulp Toelage is afgeschaft, het budget is
toegevoegd aan het gemeentefonds.
De gemeenten mochten het niet bestede budget uit de jaren 2015 en 2016 meenemen
naar 2017. Daarnaast ontvingen de gemeenten vanaf 2017 een soortgelijk bedrag in het
gemeentefond voor ‘de verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen
werknemers.’
Medio 2016 werd duidelijk dat er budget over zou blijven. Mensen maken liever gebruik
van de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. De eigen bijdrage daarvoor wordt
berekend via het CAK en in veel gevallen ligt de eigen bijdrage lager dan het uurtarief van
€ 10,- dat mensen onder de HHT regeling in 2015 en 2016 betaalden. Daarna is gestart
met het opstellen van een regeling om het resterende budget uit 2015 en 2016 specifiek
in te zetten voor de ontlasting van de mantelzorgers.
1.3.

Het budget dat de gemeenten in 2015 en 2016 hebben ontvangen kan een aantal
mantelzorgers ondersteunen.
Het budget is niet toereikend om alle mantelzorgers in de regio gedurende drie jaar te
ondersteunen, maar voldoende om een grote groep mantelzorgers tijdelijk te ontlasten.

Kanttekeningen
2.1.
Het is een tijdelijke regeling voor de duur van 2,5 jaar of zolang er budget is.
De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers loopt tot 2019 of eindigt
eerder als het beschikbare budget besteed is.
De regeling is bedoeld om te onderzoeken of huishoudelijke hulp leidt tot vermindering
van de overbelasting van mantelzorgers en welke consequenties dit heeft. Na evaluatie
van de regeling (medio 2018) wordt een voorstel voorbereid over het mogelijk structureel
aanbieden van deze voorziening of iets soortgelijks.

Financiële consequenties
De gemeenten ontvingen voor de uitvoering in 2015 € 472.610. Hiervan is, volgens de
jaarrekening van ISD Bollenstreek, € 23.650 besteed. Het resterende bedrag mocht
meegenomen worden naar 2016.
Voor 2016 ontvingen de gemeenten € 478.137, hiervan is naar verwachting € 55.616
besteed.
Het beschikbare budget komt daarmee op € 448.960 + € 422.521 = € 871.481.
Het beschikbare budget wordt via de verdeelsleutel van ISD Bollenstreek verdeeld over de
vijf gemeenten.
Gemeente
%
€
Hillegom
Lisse

18,39
19,15

160.265
166.889

Noordwijk
Noordwijkerhout

22,03
13,21

191.987
115.123

Teylingen
Totaal

27,22
100

237.217
871.481

Aanpak, uitvoering en participatie
Het voorstel voor de regeling HHT voor mantelzorgers is opgesteld in overleg met de
mantelzorgadviseurs, de directeuren van de stichtingen Welzijn in Hillegom, Lisse en
Teylingen en ISD Bollenstreek.
Nadat de gemeenteraden hebben ingestemd met de besteding van het budget, treedt de
regeling in werking en start de communicatie. Hiervoor is een communicatieplan
opgesteld.

Duurzaamheid
Ondersteuning van mantelzorgers draagt bij aan sociale duurzaamheid.
Sociale duurzaamheid gaat uit van interacties binnen de gemeenschap (zorgen voor een
ander).

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT)
Dit voorstel en de regeling wordt in dezelfde vorm aangeboden aan de gemeenteraden
van Hillegom, Lisse, Noordwijkerhout en Teylingen.
Gemeente Noordwijk moet ook instemmen met het beschikbaar stellen van het
resterende budget, zij kiezen voor een andere vorm van uitvoering.
Urgentie
Niet van toepassing.
Evaluatie
Gedurende de looptijd van de regeling wordt twee keer per jaar met de
mantelzorgadviseurs en welzijnsstichtingen overlegd over de uitvoering van de regeling.
Medio 2018 worden de mantelzorgers benaderd die gebruik hebben gemaakt van de
regeling met de vraag naar hun ervaringen en of het respijt heeft opgeleverd.

Bijlagen en achtergrondinformatie
1. Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers.
2. Advies van Wmo adviesraad Hillegom.
namens het college van burgemeester en wethouders,

G.P. van Lierop
secretaris

A. van Erk
burgemeester

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hillegom,
gelezen het collegebesluit van 16 mei 2017 met als onderwerp Regeling Huishoudelijke
Hulp Toelage voor mantelzorgers,
gelet op artikel 108 van de Gemeentewet,

besluit:
1. De resterende middelen van het budget voor de Huishoudelijke Hulp Toelage te
verdelen over de vijf Bollengemeenten middels de ISD Bollenstreek
verdeelsleutel.
2. Dit budget (€ 160.265) in te zetten om de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage
voor mantelzorgers uit te voeren.

Aldus besloten in de raadsvergadering van 15 juni 2017,

Drs. P.M. Hulspas-Jordaan
griffier

A. van Erk
voorzitter

