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Onderwerp: Overbruggingsmaatregel huishoudelijke hulp  

Portefeuillehouder: Wethouder Telder  

Datum: 2 mei 2017 

 

 

Kennis te nemen van 

Ons besluit van 2 mei jl. om de huidige HHT-cliënten vooruitlopend op het nieuwe beleid hulp 

bij het huishouden een overbrugging te bieden voor juli tot en met december 2017. 

 

Context 

De tijdelijke HHT-regeling gold voor de jaren 2015 en 2016. Hiervoor ontvingen gemeenten 

een tijdelijke rijksuitkering. Gemeente Doetinchem ontving hiervoor € 287.000 per jaar. 

Doetinchemmers die al gebruik maakten van huishoudelijk hulp via de gemeente, maar graag 

wat extra niet geïndiceerde hulp wilden, konden die hulp tegen € 5,- per uur inkopen. 

Per 2017 ontvangt onze gemeente structureel nog een gedeelte van dit bedrag (€ 81.000).  

Dit betekent dat het ongewijzigd voortzetten van de regeling financieel niet wenselijk is.  

Wij hebben in december 2016 besloten om de tijdelijke HHT-regeling met een half jaar te 

verlengen. Dit was omdat er nog geen alternatief was en het wel in een grote behoefte van 

onze inwoners voorzag. De tijdelijke verlenging hebben wij grotendeels uit eigen middelen 

bekostigd. 

In het nieuwe beleid voor huishoudelijke hulp voor 2018, dat wij op 8 juni a.s. ter 

besluitvorming aan u voorleggen, wordt een structurele voorziening voorgesteld. Wij zijn van 

mening dat wij de huidige HHT-cliënten een overbrugging moeten bieden totdat het nieuwe 

beleid in gaat. 

 

Kernboodschap 

Gemeente Doetinchem biedt inwoners die nu gebruikmaken van de Huishoudelijke Hulp 

Toelage (HHT) die afloopt op 30 juni, een alternatief tot het einde van het jaar. In de periode 

juli-december kunnen zij tegen een vergoeding van € 7,50 per uur maximaal 2 uur per week 

huishoudelijke hulp kopen. 

 

Vervolg 

Op korte termijn worden de huidige HHT-cliënten schriftelijk door ons geïnformeerd, nadat 

wij hierover nadere afspraken met onze aanbieders hebben gemaakt. 

 

Bijlagen 

Geen. 

 

 

 

 


