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Zelf voordelig (extra)
hulp inkopen
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Voordelig hulp inkopen
 Krijgt u huishoudelijke hulp via de
Wmo?
 Bent u een mantelzorger die
ondersteuning kan gebruiken?
Dan is deze regeling voor u bestemd.
Om wat voor hulp gaat het?
Van alles is denkbaar in en rond de
woning, zolang het geen lichamelijke
verzorging is.
U kunt uw thuishulp huishoudelijke taken
laten doen, maar de ondersteuning kan
ook op een andere manier worden
ingevuld. Denk aan klussen die voor u te
lastig zijn, zoals de garage of zolder
opruimen. Misschien heeft u liever wat
gezelschap en gaat u samen wandelen
of een spelletje doen.

Kosten
U kunt de hulp inkopen voor € 10,00 per
uur. Het restbedrag betalen wij als
gemeente aan de zorgaanbieder.
De zorgaanbieder rekent de eigen
bijdrage met u af. Wellicht kunt u uw
vertrouwde hulp hiermee extra inhuren.
Deze regeling geldt zolang er voldoende
budget is.
Voor wie?
Als u huishoudelijke hulp via de Wet
maatschappelijke
ondersteuning
ontvangt, komt u in aanmerking. Ook als
u die hulp niet (meer) heeft, omdat u de
eigen bijdrage die u moet betalen te
hoog vindt.
Verder komen degenen in aanmerking
die bij de gemeente bekend zijn als
mantelzorger. Als zij huishoudelijk hulp
nodig hebben, kunnen zij ook via deze
regeling een aantal uur inkopen.

Waar koopt u de uren in?
U kunt zelf contact opnemen met één
van de organisaties die in deze folder
staan. U vertelt daarbij dat het om de
Huishoudelijke Hulp Toelage gaat, ofwel
de HHT regeling.
De zorgorganisatie vraagt aan u een
bewijs of u gebruik mag maken van de
regeling. U kunt uw WMO indicatie als
bewijs overleggen wanneer u die heeft.
Als mantelzorger kunt u een brief
overleggen verkrijgbaar bij het WMO
loket van de gemeente.

