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Geachte  Secretariaat fractie Balans, 
 
Op 23 oktober 2016 hebben wij van u schriftelijke vragen ontvangen op basis van artikel 37 
RvO. Door de beantwoording van diverse vragen over Huishoudelijke Hulp in het 
vragenhalfuurtje van de raad, de beantwoording van uw vragen aangaande de Uitspraak 
Huishoudelijke Hulp en door onze Raadsinformatiebrief over de diverse ontwikkelingen Wmo 
(28 november 2016) waren wij in de veronderstelling dat wij uw vragen over het “stopzetten van 
de HHT” ook beantwoord hadden.  
Dat laatste blijkt niet zo te zijn, waarvoor onze excuses. Wij beantwoorden onderstaand alsnog 
de op 23 oktober 2016 door u gestelde vragen. 
 

1. Klopt het dat u voorstander bent van de stopzetting van de HHT per 1 januari 2017? 
De Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is door het Rijk, als werkgelegenheidsregeling 
huishoudelijke hulp, voor de jaren 2015 en 2016 in de markt gezet. De aangevraagde HHT-
budgetten waren een aanvullend instrument op de maatwerkvoorziening Huishoudelijke Hulp 
(HH).  
 
2. Zo ja, wat is de reden dat u uw eerdere belofte tot continuering van HHT, overigens 

prima passend in een sociaal Boxtel, niet nakomt? 
De gemeente Boxtel is (op basis van opgedane HH en HHT-ervaringen 2016) samen met de 
gemeenten Sint-Michielsgestel, Haaren en Vught  een nieuwe, bredere en betere 
maatwerkovereenkomst, geldig voor 3 jaar, aangegaan. Hierin is vastgelegd dat alle inwoners 
op maat ondersteund blijven worden voor hulp bij het huishouden. De overeenkomst borgt 
tevens de werkgelegenheid in de komende jaren voor de huishoudelijke hulpen alsmede voor 
de zorgaanbieders. Door het structurele karakter van deze HH-afspraken hebben we rust en 
continuïteit voor de langere tijd gecreëerd in het organiseren van kwetsbare groepen die de 
Wmo-zorg ook echt nodig hebben. 
 
In de nieuwe HH-regeling is de toeslagregeling voor hulp bij het huishouden (HHT) volledig 
geïntegreerd, zoals ook door de Gemeenteraad verzocht in de bespreking van de Kadernota. 
De nieuwe HH-regeling is uitgebreid en voorziet ook in preventie en signalering en biedt 
daarnaast ruimte om (daar waar nodig) extra een grote schoonmaak te verrichten. Daarmee is 
zowel de kwaliteit continuïteit van de HH geborgd als het sociale gezicht van onze gemeente.  
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De cliënten die alleen gebruik  maakten van de HHT zijn door de gemeente en de HH-
aanbieder benaderd om te kijken of zij gebruik kunnen/willen maken van een 
maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden. 
 
3. Zo nee, bent u bereid om contact op te nemen met de zorgaanbieders om het onrust 

veroorzakende misverstand onder personeel en gebruikers snel uit de wereld te 
helpen? 

Zoals bij punt 2 aangegeven borgt de HH-overeenkomst de werkgelegenheid in de komende 
jaren voor de huishoudelijke hulpen en geeft het de zorgaanbieders naar de toekomst de ruimte 
om op het gebied van de HH daadwerkelijk te ondernemen. Door het structurele karakter van 
deze afspraken hebben we rust en continuïteit voor de langere tijd binnen de HH gecreëerd. 
Waar nodig zullen wij  onze kwetsbare burgers doormiddel van maatwerkvoorzieningen blijven 
ondersteunen. Door de nieuwe regeling worden de mogelijkheden om de dienstverlening in te 
regelen door de zorgaanbieders nu juist vergroot. 
 
Wij kunnen u meedelen dat alle HH-ontwikkelingen nauwlettend door ons gevolgd worden.  
 
Hopelijk hebben wij u hiermee voldoende geïnformeerd. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Boxtel, 

 

 

 

 

 

 

De secretaris, De burgemeester,  
drs. H.A.M. van Berkel M. Buijs 


