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Kennisnemen van: 
1. de aanpak huishoudelijke hulp 

Beste raadsleden, 

Inleiding 
In de raadsvergadering van 25 mei j . l . is toegezegd de memo Huishoudelijke hulp ter inzage 
te leggen voor de raad. Met deze brief wordt kort de vervolgprocedure geschetst. De 
betreffende memo is voor kennisgeving bijgevoegd. 

De aanpak huishoudelijke hulp 
Er is gekozen voor een tijdelijke aanpak, gevolgd door een structurele aanpak welke op een 
later moment in dit jaar vorm zal krijgen. De tijdelijke aanpak houdt in dat voor lopende en 
nieuwe aanvragen in een keukentafelgesprek wordt bekeken of een maatwerkvoorziening 
noodzakelijk is. 

Inmiddels is begonnen met de voorbereiding voor aanpassing van de huidige regeling. Deze 
wordt beschreven in bijgevoegde memo. Het idee is om in samenwerking met 
zorgaanbieders een algemene voorziening voor enkelvoudige huishoudelijke hulp te creëren 
en een maatwerkvoorziening voor meervoudige, complexere hulp. De uitwerking hiervan 
moet nog inhoud en vorm krijgen. 

In de structurele aanpak worden ook de financiële gevolgen meegenomen. 
Gemeenten konden in 2015 en 2016 nog aanspraak maken op gelden vanuit de 
Huishoudelijke Hulp Toelage. Voor Harlingen betrof dit een bedrag van jaarlijks ongeveer 
350.000 euro. In 2017 houdt de HHT-regeling op te bestaan maar kunnen gemeenten extra 
middelen via de decentralisatie-uitkering vanuit het Rijk tegemoet zien. Zeker is dat dit een 
veel lager bedrag zal zijn dan de tot nu jaarlijks ontvangen 350.000 euro. De verwachting is 
dat hierover eind september, begin oktober dit jaar meer duidelijkheid zal ontstaan. 
Voorts is er in de begroting 2017 van de Dienst SoZaWe NW-Fryslan nog een bedrag van 
103.000 euro begroot voor voortzetting van de Compensatieregeling Huishoudelijke Hulp. 



G E M E E N T E H A R L I N G E 
In september neemt het Algemeen Bestuur een besluit over hoe de huishoudelijke hulp in 
2017, met inachtneming van jurisprudentie en de financiële kaders, duurzaam kan worden 
georganiseerd. Uiteraard zal de raad hierin gekend worden. 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Harlingen, 
de secretaris, de loco burgemeester 

J.S.W. Ozànga 
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