
 

 

Informatienota 
Datum vergadering :  28 januari 2020 

Registratienummer :  41096 

Portefeuillehouder :  Ton van Maanen  

Bijlage(n) :  1. Motie vouchers huishoudelijke hulp voor mantelzorgers. 

Onderwerp :  De uitvoering van de motie vouchers huishoudelijke hulp voor 

    mantelzorgers  

 

 

Onderwerp  

Motie vouchers huishoudelijke hulp voor mantelzorgers.  

 

Kennisnemen van 

De uitvoering van de motie vouchers huishoudelijke hulp voor mantelzorgers.  

 

Inleiding 

Tijdens de Begrotingsraad op 7 november 2019 vroeg de raad aan het college om de Huishoudelijke 

Hulp Toelage (HHT) regeling voor de doelgroep mantelzorgers te behouden. De HHT regeling is een 

regeling waarmee inwoners een tegoed krijgen voor extra uren huishoudelijke hulp. Ook wil de raad 

betrokken worden bij de uitvoering van het beleid.  

 

In deze nota licht het college de uitvoering van de motie toe.  

 

Kernboodschap 

Wij gaan voor de uitvoering van de motie een regeling tijdelijke (extra) huishoudelijke hulp voor 

mantelzorgers ontwerpen. Hierbij houden we rekening met de andere doelgroepen die niet meer 

gebruik kunnen maken van deze regeling.  

 

De grote lijnen: 

 We bieden een afbouwregeling van een half jaar aan de niet-mantelzorgers (mits zij een 

aanvraag hebben ingediend).  

 Tijdens dat halve jaar gaan de consulenten van het Team Sociaal met deze doelgroep in 

(keukentafel)gesprek om alternatieven te bekijken en bespreken. Hiervoor werken wij samen 

met Welzijn West Betuwe.  

 We verzamelen informatie over de omvang van de doelgroep mantelzorgers en maken 

hiermee ook de financiële gevolgen inzichtelijk. 

 We geven de nieuwe regeling een andere naam. We noemen deze respijtzorg huishoudelijke 

hulp. De naam HHT is niet meer van toepassing.  

 

 

 

 

 



  

10 december 2019  

Kenmerk   

Pagina 2 van 2  

 

 

Consequenties 

Er komt een nieuwe regeling,  voor extra ondersteuning van de mantelzorgers. De regeling HHT vervalt. 

Voor de andere doelgroepen bieden wij alternatieven, als zij door het wegvallen van de hulp 

onvoldoende zelfredzaam zijn.  

 

Financiën 

Wij weten op dit moment nog niet hoeveel mantelzorgers gebruik maken van de HHT regeling. Dat 

registreren we niet. Wij zorgen de komende maanden voor meer inzicht zodat we de financiële 

gevolgen kunnen inschatten.  

 

Communicatie 

Wij informeren de verschillende doelgroepen over de verandering. De doelgroepen zijn: de 

zorgaanbieders, de cliënten, de raad, de consulenten, de Adviesraad Sociaal domein en het algemene 

publiek. Afhankelijk van de doelgroep bepalen we de boodschap.  

 

Voor cliënten hanteren we een persoonlijke aanpak, dichtbij en op maat. 

 

We leggen in een persbericht uit wat de nieuwe regeling inhoudt en benadrukken daarin het belang van 

mantelzorgers in onze gemeente.  
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