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Geacht College , 

Ons advies met betrekking tot de beëindiging Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT regeling) – Extra hulp 
voor taken welke niet geïndiceerd zijn, is in samenwerking met Stichting Gorinchems Platform voor 
Gehandicaptenbeleid (SGPG) en de Wmo adviesgroep Gorinchem tot stand gekomen . 

In de eerste plaats willen wij opmerken dat deze adviesaanvraag op een ongelukkig moment verzonden 
is, namelijk in de zomerperiode. Ook voor ons als vrijwilligers, deelnemers in beide adviesorganen is dit 
een periode van opnieuw de “batterij” opladen. 

Het blijkt dat de Wmo consulent(en) het begrip  “goede voorlichting over het beëindigen van de HHT zorg 
“ door de gebruikers niet zo ervaren is, ze wisten namelijk dat het tijdelijk was maar er is geen einddata 
genoemd tijdens de herindicatie.  De brief voor de uitnodiging van die herindicatie HH bevatte ook geen 
einddatum voor de inzet van de HHT. 

Bij een aantal gebruikers is de inzet van HHT uren niet gebruikt voor de extra werkzaamheden waarvoor 
het bedoeld was. Extra werkzaamheden welke niet binnen het normale kader vallen van een HH indicatie 
waren op deze wijze via HHT uren extra in te kopen. Een aantal aanbieders hebben dit in hun 
communicatie niet naar voren gebracht. Hiervan is melding gemaakt. Wanneer we uitgaan van het feit dat 
er extra (niet geïndiceerde zorg) werkzaamheden verricht kunnen worden, dan is het argument dat binnen 
de nieuwe arrangementen / bouwstenen hier een op maat toegekende indicatie niet van toepassing is. De 
HHT uren zijn enkel en alleen gebruikt om hiaten in de zorg op te vullen; meer van het zelfde maar dan 
voor eigen rekening. 

Onze conclusie is dat gebruikers van HHT onvoldoende geïnformeerd zijn en dat zij alsnog beter 
geïnformeerd dienen te worden. Daarnaast constateren wij dat in de gemeente Gorinchem 1 op de 6 
geïndiceerden voor Huishoudelijke Ondersteuning oude stijl, HHT uren in heeft gekocht. Wij zijn van 
mening dat deze grote groep “gebruikers” niet voldoende maatwerk in de verschillende 
arrangementen/bouwstenen ontvangt. Wij vragen hier nadrukkelijk aandacht voor. 

 

Met vriendelijke groet  , 

Emmy de Heijer  

Stichting Gorinchems Platform voor Gehandicaptenbeleid 

Egbert Boer  

Wmo adviesgroep Gorinchem  

 


