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Officiële uitgave van De Bilt.

Gemeente De Bilt - Nadere regels tegemoetkoming huishoudelijke hulp ii
2015/2016
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt,
Gelezen het voorstel d.d. 10 augustus 2015;
Gelet op artikel 2.1.4 Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en artikel 12, tweede en derde lid,
Verordening WMO De Bilt 2015 en de U-pasregeling;
Overwegende dat de gemeenteraad op 13 november 2014 heeft ingestemd met de Transitienota
maatschappelijke ondersteuning De Bilt, waarbij als hoofdlijn voor maatschappelijke ondersteuning is
vastgesteld dat:
van mensen die niet in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp
.
verwacht wordt, dat zij zelf de huishouding doen, of in eigen kring organiseren;
als het in eigen kring niet opgelost kan worden, mensen gebruik kunnen maken van de algemene
.
voorziening huishoudelijke hulp;
mocht dit financieel niet mogelijk zijn, de gemeente onder bepaalde voorwaarden een tegemoet.
koming kan verstrekken.

Besluit:
vast te stellen de :
Nadere regels tegemoetkoming huishoudelijke hulp ii 2015/2016

Artikel 1 Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming
1.

Deze regeling is van toepassing op:
Cliënten die vanaf 1 april 2015 niet meer in aanmerking komen voor een maatwerkvoorziening
A.
huishoudelijke hulp of;
Cliënten die gebruik maken van een Wmo maatwerkvoorziening zijnde een (elektrische)
B.
rolstoel, een scootmobiel en/of een traplift.

2.

Om in aanmeking te kunnen komen voor tegemoetkoming algemene voorziening huishoudelijke
hulp:
moet de cliënt een geldige U-pas kunnen overleggen of met een CAK-beschikking kunnen
A.
aantonen dat er geen eigen bijdrage verschuldigd was voor de hulp bij het huishouden; of
moet de cliënt een CAK beschikking kunnen overleggen welke maximaal 2 maanden is afB.
gegeven voordat gebruik wordt gemaakt van de algemene voorziening waaruit blijkt dat
geen eigen bijdrage voor de in lid 1 onder b. genoemde maatwerkvoorzieningen verschuldigd
is.

3.

De toepassing van deze regeling is beperkt tot cliënten die een abonnement hebben afgesloten
met de uitvoerders voor tenminste 6 uur per periode van 4 weken.

Artikel 2 Hoogte van de tegemoetkoming
1.
2.
3.

De tegemoetkoming heeft de vorm van een pakket huishoudelijke hulp, waarbij korting wordt
verleend op de prijs van de algemene voorziening huishoudelijke hulp.
De abonnementskosten bedragen € 25,- per periode van 4 weken in 2015. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal van € 163,- per periode van 4 weken in 2015.
De abonnementskosten bedragen € 30,- per periode van 4 weken in 2016. De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt maximaal € 158,- per periode van 4 weken in 2016.

Artikel 3 Beperkingen
De korting is uitsluitend van toepassing op huishoudelijke hulp geleverd door instellingen waarmee
de gemeente een overeenkomst tot levering algemene voorziening huishoudelijke hulp heeft afgesloten.

Artikel 4 Afwijkingsbevoegdheid
Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van een cliënt afwijken van de bepalingen in deze
regeling indien toepassing naar zijn oordeel leidt tot onbillijkheden van overwegende aard.
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Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

3.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2015 geldt tot en met 31 december
2016.
Met de inwerkingtreding van deze regeling worden de "Beleidsregels tegemoetkoming algemene
voorziening huishoudelijke hulp De bilt 2015" vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders op 17 maart 2015 ingetrokken.
Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere regels tegemoetkoming algemene voorziening
huishoudelijke hulp De Bilt II 2015.

Aldus vastgesteld door het college van burgemees er en wethouders van de gemeente De Bilt op 25
augustus 2015.

De secretaris

F.G. Wietses

De burgemeester,

A.J. Gerritsen
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