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  Geachte mevrouw/meneer, 

 

Op tv en in de krant heeft u kunnen lezen dat er dingen gaan veranderen in de zorg.  
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente onder meer verantwoordelijk geworden voor de hulp bij het 
huishouden. U heeft op dit moment hulp bij het huishouden en daarom ontvangt u deze brief.  
 

Huishoudelijke hulp blijft behouden. 

In de gemeente Steenbergen behouden we hulp bij het huishouden. Om ervoor te zorgen dat dit 

voor u en andere inwoners van de gemeente Steenbergen in de toekomst ook mogelijk blijft, is het 

wel noodzakelijk om de huishoudelijke hulp op een andere manier te organiseren. Hierover heeft 

de gemeente samen met de zorgaanbieders afspraken gemaakt. 

 

Wat gaat er veranderen? 

Telde tot en met 2014 het aantal uren huishoudelijk hulp dat u kreeg, vanaf 2015 telt het resultaat. 

Wij hebben hierover met uw zorgaanbieder nieuwe contracten afgesloten. Hierin is vastgelegd 

welke resultaten behaald moeten worden: 

- U kunt wonen in een schoon huis 
- U kunt beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding. 

 
In het contract, waarin we voortaan spreken over ‘huishoudelijke ondersteuning’, staat dus niet 

meer hoeveel uur hulp bij het huishouden u krijgt. U blijft de huishoudelijke ondersteuning van uw 

huidige zorgaanbieder ontvangen 

 

Uw situatie. 

U valt onder het zogenaamde ‘overgangsrecht’. Dit betekent dat u uw huidige vorm van hulp in de 

huishouding behoudt tot en met 14 juni 2015. Hierna vervalt het recht op deze indicatie. Uw nieuwe 

indicatie is geldig vanaf 15 juni 2015 en wordt afgegeven voor onbepaalde tijd. Vanaf dan komt u in 

aanmerking voor huishoudelijke ondersteuning. 

Zolang uw omstandigheden niet veranderen, blijft u recht houden op deze vorm van huishoudelijke 

ondersteuning. Deze ondersteuning is gericht op het verbeteren en/of stabiliseren van uw 

zelfredzaamheid. Zoals eerder in de brief vermeld, is het doel van de huishoudelijke ondersteuning 

dus dat u kunt wonen in een schoon huis en kunt beschikken over schone, draagbare en 

doelmatige kleding.  
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Eigen bijdrage. 

Voor huishoudelijke ondersteuning bent u een eigen bijdrage verschuldigd. Het Centraal 

Administratie Kantoor (CAK) uit Den Haag bepaalt de hoogte hiervan. U ontvangt van het CAK een 

besluit over het verschuldigde bedrag en de betalingstermijn. De eigen bijdrage bedraagt nooit 

meer dan de kostprijs. De kostprijs voor huishoudelijke ondersteuning bedraagt € 197,95  per 4 

weken. Dit bedrag kunt u gebruiken voor het berekenen van uw eigen bijdrage.  

 

Meer informatie over de eigen bijdrage en een rekenhulp voor het berekenen van uw eigen bijdrage 

vindt u op www.hetcak.nl of via telefoonnummer 0800-1925. Zodra u een besluit van het CAK hebt 

gekregen, kunt u - bij vragen – contact opnemen met het CAK. Indien u het niet eens bent met de 

hoogte van het door het CAK vastgestelde bedrag kunt u bij hen een bezwaarschrift indienen. 

 

Wijziging regelgeving. 

Dit nieuwe besluit is tot stand gekomen aan de hand van de huidige regelgeving. Mocht deze 

regelgeving in de toekomst opnieuw wijzigen, dan kan dit gevolgen hebben voor uw huishoudelijke 

ondersteuning. Als dit voor u van toepassing is, informeren wij u tijdig.  

 

Intrekken of herzien besluit.  

Dit besluit kan op grond van artikel 16 van de Verordening geheel of gedeeltelijk ingetrokken of 

herzien worden.  

 

Heronderzoek. 

Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kunt u opgeroepen worden voor een 
heronderzoek. Indien dit het geval is, dan wordt u door de gemeente uitgenodigd voor een gesprek.  
 

Wijzigingen en vragen. 

U bent verplicht om wijzigingen aan de gemeente door te geven. Bijvoorbeeld een verandering in 

uw medische situatie, een wijziging in uw gezinssituatie of een verhuizing. Dit kan namelijk van 

invloed zijn op uw huishoudelijke ondersteuning.  

Zijn er in uw situatie wijzigingen van toepassing of heeft u vragen over deze brief of over 

huishoudelijke ondersteuning?  Neemt u dan gerust contact op met Vraagwijzer.. U kunt ons 

bereiken van maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur en 12.00 uur en donderdagmiddag tussen 

13.30 en 16.30 uur via telefoonnummer 0167-541131.. 

 

Niet mee eens?  

Bent u het niet eens met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. U richt uw 

bezwaarschrift aan het college burgemeester en wethouders dat het besluit heeft genomen.  

De termijn voor het indienen van het bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na de 

bekendmaking van dit besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn voorzien van uw naam,  adres,  

handtekening en de dagtekening. Daarnaast vermeldt u het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht en de gronden van het bezwaar. Voor meer informatie zie www.gemeente-steenbergen.nl. 

 

Het indienen van het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Heeft u er een 

spoedeisend belang bij dat het besluit niet in werking treedt, dan verzoekt u de 

voorzieningenrechter van de  Rechtbank Zeeland-West-Brabant, team Bestuursrecht, om een 

voorlopige voorziening te treffen (Postbus 90006, 4800 PA, Breda). Aan het verzoek zijn kosten 

(griffierechten) verbonden. 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

N.J. Reijngoudt 

Hoofd afdeling Beleid 

 

 

 
 

http://www.gemeente-steenbergen.nl/

