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1. C.P. Dijkstra

Herijking plafond huishoudelijke hulp toelage (HHT) 2017
samenvatting
De gemeente heeft een tijdelijke regeling ingesteld met de
mogelijkheid om extra huishoudelijke hulp in te kopen: de
Huishoudelijk Hulp Toelage (HHT). Dit omvat extra hulp bovenop de
reguliere regeling rondom hulp bij huishouden. De Huishoudelijke
Hulp Toelage is in de jaren 2015, 2016 en 2017 vormgegeven via
een tijdelijke subsidieregeling met een budgetplafond. Gezien de
ontstane situatie rondom de HHT is in de communicatie aangegeven
dat het college zich direct na het zomerreces beraadt hoe het de
regeling tot het einde van het jaar voortzet. Tot die tijd blijft de HHT
in haar huidige vorm behouden. In dit collegevoorstel wordt
voorgesteld om het budgetplafond voor de tijdelijke subsidieregeling
huishoudelijke hulp toelage met € 50.000 te verhogen om de huidige
groep gebruikers tot het einde van het jaar inzet via de
huishoudelijke hulp toelage te kunnen blijven garanderen.
besluit
Het college van burgemeester en wethouders van Gouda besluit tot:

1. het vaststellen van de wijziging van de Tijdelijke Subsidieregeling
Huishoudelijke Hulp Toelage 2017;
2. het kennis nemen van de gewijzigde overeenkomst voor het
uitvoeren van de Huishoudelijke Hulp Toelage te sluiten met
Vierstroom en Lelie Zorggroep;
3. het mandateren van Wethouder Dijkstra om de overeenkomsten
met de betreffende zorgverleners ter uitvoering van de
subsidiebeschikkingen te ondertekenen namens het college;
4. het informeren van de gemeenteraad en Goudse Adviesraad
Sociaal Domein (GASD) via bijgevoegd raadsmemo met tekstuele
aanpassing;
5. het vaststellen van bijgevoegd persbericht met tekstuele
aanpassing;
6. beantwoording van de artikel 38 vragen van Gouda’s 50+ partij
over de HTH conform bijgevoegde conceptbrief.

