Datum: 2 februari 2017
Onderwerp: Huishoudelijke Hulp Toelage

Beste Mantelzorger,
Gemeente Steenbergen heeft het Steunpunt Mantelzorg Steenbergen gevraagd om u via deze brief te
attenderen op de mogelijkheid van onderstaande regeling.
De Huishoudelijke Hulp Toelage ofwel HHT wordt in 2017 voortgezet, zoals deze in 2015 is ingezet.
De gemeente Steenbergen komt u tegemoet bij het inkopen van ( extra) huishoudelijke ondersteuning.
Uw gemeente heeft veel waardering voor mantelzorgers en heeft in 2015 besloten dat ook
mantelzorgers gebruik mogen maken van deze regeling. Dit wordt binnenkort weer gepubliceerd in de
media en door het Steunpunt Mantelzorg.
Voelt u zich belast of zelfs overbelast door het leveren van mantelzorg én het voeren van uw eigen
huishouden? Dan kunt u een beroep doen op de HHT-regeling en kunnen bij u thuis tijdelijk
huishoudelijke taken uit handen genomen worden om u te ontlasten.
Met deze regeling kunt u in 2017 voor een bedrag van € 5,- per uur huishoudelijke ondersteuning
inkopen bij een gecontracteerde zorgaanbieder. De gemeente legt het restant van het uurtarief bij. De
zorgaanbieder brengt de geleverde uren bij u in rekening. Van haar kunt u de factuur verwachten.
Neem contact op met een aanbieder naar keuze (zie bijlage)
Wanneer u interesse heeft in het kopen van huishoudelijke ondersteuning via de HHT-regeling, dan
kunt u contact opnemen met een gecontracteerde zorgaanbieder naar keuze. In de bijlage vindt u een
overzicht van de zorgaanbieders. De zorgaanbieder zal dan direct samen met u bekijken wat voor u de
mogelijkheden zijn.

Gebruik maken van de regeling.
Om gebruik te maken van de regeling moet u geregistreerd zijn bij het Steunpunt Mantelzorg
Steenbergen. Indien u geregistreerd staat bij het Steunpunt ontvangt u de mantelzorgwaarderingspas
“Samen in Steenbergen”. Deze persoonsgebonden pas is een bewijs van registratie. Het kan zijn dat
de aanbieder bij wie u uren afneemt hier om vraagt bij wijze van controle.
De regeling die gemeente Steenbergen u aanbiedt is uitvoerbaar, met de gecontracteerde
zorgaanbieders, binnen de gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom en Woensdrecht. Bent u
woonachtig in een andere gemeente en wilt u gebruik maken van de regeling Huishoudelijk Hulp
Toelage ofwel HHT neemt u dan contact op met uw eigen gemeente.
Deze brief is geschreven door de gemeente Steenbergen maar geadresseerd en verstuurd door het
steunpunt Mantelzorg Steenbergen, de gemeente heeft geen inzage in uw persoonlijke gegevens die
bij het steunpunt bekend zijn.
Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met het steunpunt Mantelzorg Steenbergen
via telefoonnummer 0167-541137 of per e-mail mantelzorg@swo-stb.nl. U kunt natuurlijk ook een
van de aanbieders bereiken via de in de bijlage genoemde telefoonnummers.

Met vriendelijke groet,

Joyce Joosen
Coördinator Steunpunt Mantelzorg Steenbergen

