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Ongevraagd Advies aanvraag extra toelage huishoudelijke hulp

Geacht College,
In 2015 en 2016 stelt het kabinet ten minste € 75 miljoen per jaar extra ter
beschikking voor een huishoudelijke hulp toelage, maar de gemeente moet
daar wel iets voor doen.
Gemeenten krijgen het extra geld om de vraag naar huishoudelijke hulp te
stimuleren en daarmee zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden.
De toelage dient dus twee doeleinden:

1. Geleidelijk laten verlopen van de overgang naar (meer) zelf betalen door
hulp-vragenden;

2. Banenbehoud in de thuiszorg.
Veel gemeenten zijn immers van plan bij de invoering van de WMO 2015 te
bezuinigen op huishoudelijke hulp. Hulpvragers moeten die hulp dan zelf
betalen, of tenminste een grote eigen bijdrage voldoen.
Dat zou leiden tot banenverlies in de huishoudelijke (thuis) zorg.
Het kabinet probeert dat met de huishoudelijke hulp toelage te voorkomen.
De Wmo Adviesraad adviseert het college om deze extra toelage aan te
vragen.
De procedure is als volgt:
-

De Gemeente dient vóór 15 oktober 2014 bij het ministerie van VWS
een aanvraag in te dienen waarin zij aangeeft dat ze voor 1 december
een plan zullen indienen;
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Zowel de verklaring zelf als het plan dient door tenminste één aanbieder
en één wethouder te zijn ondertekend;
- In de verklaring geeft de Gemeente aan dat zij zich samen met
aanbieders inzetten voor het realiseren van de doelstelling met inzet
van de extra middelen.
De huishoudelijke hulp toelage kan ouderen helpen die in 2015 anders geen
huishoudelijk hulp meer krijgen, of die niet meer kunnen betalen vanwege de
te hoge eigen bijdrage. De Wmo Adviesraad hoopt dat de Gemeente
Woensdrecht het belang inziet om deze extra toelage aan te vragen.

Met belangstelling zien wij uw reactie en antwoord op bovenstaande tegemoet.
Met vriendelijke groeten,
Namens de Wmo Adviesraad

C. de Weert
voorzitter
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