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Raadsvergadering d.d.  : 20 april 2015 

 

Besluit nummer   : RB15.0007 

 

Onderwerp   : Bestemmingsvoorstel Hulp bij het Huishouden Toelage  

 

 

De raad van de gemeente Den Helder; 

 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO15.0006 van het college van burgemeester en wethouders van  

Den Helder van 29 januari 2015; 

 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Maatschappelijke ontwikkeling op  

3 maart 2015; 

 

besluit: 

1.  De Huishoudelijke Hulp Toelage ad € 312.463,- die wordt toegevoegd aan de decentralisatie uitkering 2015 

te bestemmen voor de uitvoering van het plan van aanpak,  

*)  met dien verstande dat: 

 a. de tekst voor de uitvoering van het plan van aanpak op bladzijde 1 onder ‘Inzet HHT financieel’ 
“De gemeente Den Helder betaalt € 12,50 per uur via de HHT, de cliënt betaalt het resterende gedeelte 
van het tarief voor huishoudelijke hulp” gewijzigd wordt in “De gemeente Den Helder betaalt € 16,- 
per uur via de HHT, de cliënt betaalt het resterende gedeelte, zijnde € 5,- per uur, van het tarief 

voor huishoudelijke hulp.”  
 b.  de hierop betrekking hebbende tekst van de uitvoering van het plan van aanpak door het college 

van burgemeester en wethouders wordt aangepast. 

**) c.  de tekst voor de uitvoering van het plan van aanpak op bladzijde 2 onder ‘Korte toelatingstoets;  
   specifiek voorwaarden pilot algemene voorziening’: “De aanvrager heeft in ieder geval  een  

 ander aanvullend geindiceerd product van zorg” gewijzigd wordt in “ De aanvrager c.q. gebruiker 
moet behoren tot de WMO-doelgroep”. 

 

2.  Het college opdracht te geven de begrotingswijziging bij de Tussenrapportage 2015 op te nemen. 

 

 

Aldus besloten in de raadsvergadering  

van 20 april 2015. 

 

 

voorzitter 

Koen Schuiling 

 
  

 

griffier 

mr. drs. M. Huisman  
  

 

 

 

 

 

 

 

*)  zie amendement 7.1 van de fracties van CDA, GroenLinks, D66, Fractie Vermooten, Pvda en  

    Vrije Socialisten (Corsanr. AM15.00003) 

 

**)  zie amendement 7.2 van dezelfde fracties (Corsanr. AM15.00004) 


