
Eén regeling hulp bij het huishouden

 

Voor het aanvragen van huishoudelijke hulp heeft de gemeente nu twee regelingen:  

- Hulp bij huishouden vanuit de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo)  

- Huishoudelijke Hulp Toelage voor zwaarbelaste mantelzorgers  

Het college heeft op 21 april 2020 besloten daar één regeling van te maken met ingang van 1 januari 

2021. Vanaf die datum kunnen zwaarbelaste mantelzorgers een beroep doen op de ‘gewone’ hulp bij 

het huishouden vanuit de Wmo.  

 

Betaalbaar en beschikbaar

De regeling voor zwaarbelaste mantelzorgers was ruimhartig. We gaan ervan uit dat niet iedereen in 

2021/2022 automatisch recht heeft op hulp bij het huishouden vanuit de Wmo. Er gelden namelijk 

andere voorwaarden. We moeten ook keuzes maken om hulp bij het huishouden betaalbaar te 

houden. Zo blijft de zorg beschikbaar voor inwoners die deze het hardst nodig hebben. We vragen 

iedereen die zelf hulp bij het huishouden kan regelen, dat ook te doen. Bijvoorbeeld met hulp van 

familie of vrienden.

 

Subsidie stopt  

Het rijk verplichtte ons in 2015 een regeling uit te voeren om zwaar belaste mantelzorgers tegemoet te 

komen met huishoudelijke hulp. Met de regeling konden de schoonmakers aan het werk blijven. De 

gemeente kreeg een subsidie voor de regeling. Zowel de subsidie als de verplichte regeling zijn 

inmiddels gestopt. Ook de arbeidsmarkt is anders dan in 2015.  

 

Kosten stijgen

De kosten voor hulp bij het huishouden lopen flink op.  Een van de oorzaken is dat er meer ouderen 

zijn die thuis blijven wonen. Maar ook het invoeren van het abonnementstarief in 2019 speelt een 

belangrijke rol. Iedereen betaalt nu een eigen bijdrage per maand, zonder te letten op het inkomen of 

vermogen. We zien dat veel meer mensen met midden- en hogere inkomens zich nu melden voor 

huishoudelijke hulp.
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