Aanvragen
Wilt u meer weten of de aanvraag doen voor huishoudelijke ondersteuning? Neemt u dan contact op
met een medewerker van het Sociaal Loket voor het
maken van een afspraak. Het gesprek mag ook bij u
thuis plaatsvinden. En u kunt iemand vragen om bij
dit gesprek aanwezig te zijn. Zie ook www.houten.nl/
clientondersteuning.
U kunt telefonisch een afspraak maken op werkdagen
tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer
(030) 63 92 611. Of kom tussen 09.00 en 12.00 uur
langs bij het Sociaal Loket in het gemeentehuis,
Onderdoor 25, Houten.
Mailen kan ook: info@sociaallokethouten.nl
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In 2016 kunnen mantelzorgers in Houten voordelig huishoudelijke
ondersteuning inkopen.
Het tarief bedraagt € 7,50 per uur. Met dit tarief kunt u maximaal
vier uur huishoudelijke ondersteuning inkopen per periode van vier
weken. Bijvoorbeeld voor schoonmaken, stoffen en stofzuigen,
ramen lappen. De gemeente biedt dit aan om mantelzorgers te
ondersteunen bij hun zorgtaken.

Wie komt in aanmerking?
Als u als mantelzorger gebruik wilt maken van deze regeling dan …
woont u in Houten
zorgt u gemiddeld minimaal 8 uur per week voor uw 		
zorgbehoevende partner, kind, ouder, familielid of vriend en/of
levert u al langer dan drie maanden mantelzorg

U krijgt de ondersteuning bij het eigen huishouden. Of voor het
huishouden van uw zorgvrager, als deze in Houten woont.

Voordelig tarief
U kunt huishoudelijke ondersteuning inkopen tegen een voordelig
tarief van € 7,50 per uur. De gemeente neemt het grootste deel
van de kosten voor haar rekening. Het is vooralsnog een tijdelijke
regeling t/m eind december 2016. De hulp wordt geleverd door
aanbieders waar de gemeente een contract mee heeft.

Op is op
Gemeenten hebben voor deze regeling geld van het Rijk gekregen.
Dit extra geld noemen we ook wel Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT). Met dit geld kan het tarief dus laag gehouden worden. Als
veel inwoners uren tegen dit lage tarief willen inkopen kan het zijn
dat ons budget snel opraakt. Dan kunnen we geen nieuwe aanvragen meer aannemen. Het daadwerkelijk leveren van de huishoudelijke ondersteuning voor mantelzorgers kan vanaf eind februari tot
eind 2016.

Wat is mantelzorg?
Mantelzorg is het geven van langdurige en onbetaalde zorg aan een chronisch zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende persoon uit de directe omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar
ook een ander familielid, vriend of kennis.
Mantelzorg bieden is geen keuze. Het overkomt iemand doordat er al een emotionele band is. Het is
echt anders dan vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligerswerk kiezen mensen zelf. En daar is zeker in het
begin nog geen sprake van een emotionele band.

