
Uitgangspunten bij beoordeling plannen Huishoudelijke Hulp Toelage 

• Bestedingsmogelijkheden: De HHT kan alleen ingezet worden voor een bijdrage in de 

loonkosten voor het aan het werk houden van werknemers in loondienst die werkzaam zijn in 

de HH of in de persoonlijke dienstverlening in combinatie met HH . De maximale bijdrage HHT 

is gelijk aan het aantal uren HHT dat de gemeente denkt te realiseren maal het uniforme tarief 

HHT dat de gemeente per uur inzet (maximum van 12,50 euro per uur, zie hieronder). De HHT 

mag dus niet ingezet worden voor andere zaken zoals: 

o het financieren van uitvoeringskosten. 

o het financieren van de loonkostenstijging op basis van de afgesloten CAO VVT.  

o het financieren van scholing om het arbeidsmarktperspectief van HH-medewerkers te 

verbeteren 

o de uitbouw van vrijwilligerswerk.  

• De bijdrage vanuit de HHT bedraagt tussen de € 7,50 en € 12,50 per uur. Afwijkingen naar 

boven en naar beneden zijn niet toegestaan.  

• De bijdrage HHT per uur is een uniform bedrag. Dit wil zeggen dat de hoogte van dit bedrag 

niet afhankelijk van de hoogte van het inkomen van de cliënt mag variëren. Het is dus ook niet 

mogelijk om de bijdrage HHT te binden aan maximum inkomen. Wel kunt u uit eigen middelen 

lagere inkomens een extra korting op de eigen bijdrage geven. 

• De HHT mag niet worden gezet via een maatwerkvoorziening.  

Bij besteding van de HHT via een maatwerkvoorziening wordt niet voldaan aan de voorwaarden 

dat er sprake moet zijn van een uniform bedrag vanuit de HHT van maximaal 12,50 euro. Bij 

een maatwerkvoorziening geldt bovendien per 1 januari het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, 

waardoor geen multipliereffect optreedt. Wel is het toegestaan om met behulp van de HHT 

cliënten die hun huishoudelijk hulp na een afweging op grond van het wettelijk kader (deels) 

verliezen, op basis van een algemene voorziening huishoudelijke hulp aanbieden tegen een 

gereduceerd tarief. De eigen bijdrage vanuit de cliënten is dan doorgaans wel hoger dan bij een 

maatwerkvoorziening. 

• Doelgroep: De HHT kan in het kader van een algemene voorziening ook worden ingezet om 

mantelzorgers te ontlasten door hen tegen een gereduceerd tarief door toepassing van de HHT 

in aanmerking te laten komen voor HH. Dit is een afgebakende groep die bij gemeenten 

bekend is in kader van de Wmo. 

• Uit het plan moet duidelijk blijken dat de HHT wordt ingezet voor het werken in loondienst voor 

HH of persoonlijke dienstverlening in combinatie met HH.  

• Het plan geeft aan op welke wijze de extra middelen worden ingezet (praktische uitvoering). 

• Het plan moet een redenering en een globale onderbouwing bevatten van het aantal uren HHT 

dat naar verwachting op basis van het plan zal worden ingezet.  

• Duidelijk moet zijn op welk jaar, welke jaren het plan betrekking heeft  

• Het plan bevat voor elk jaar waarop de aanvraag betrekking heeft: 

• Het aangevraagde bedrag; 

• Het aantal uren in te zetten HHT. 

• De bijdrage HHT van de gemeente per uur. 

• De gemeente is zelf verantwoordelijk voor een volledige aanvraag en om de projecten, 

gefinancierd op basis van de HHT, binnen de Europese steunkaders uit te voeren. 

• De gemeente is zelf verantwoordelijk een inschatting te maken dat de uit te voeren projecten 

vrijgesteld zijn van BTW.  

 


