
 

PvdA 
t.a.v. fractie Oude IJsselstreek 
Lindenstraat 3 
7071 CV ULFT 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:   
Ons kenmerk:  14uit40508    
      

Onderwerp:  Schriftelijke vragen extra toelage huishoudelijke hulp. 
 
 
Geachte heren Menke en Van de Beek, 
 
Uw fractie heeft ons op 9 oktober 2014 een e-mail met raadsvragen gestuurd over de extra toelage 
huishoudelijke hulp. Wij hebben uw vragen conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. In 
deze brief vindt u onze beantwoording.  
 
Vragen/beantwoording: 
 
Vraag 1: Is het College van B&W op de hoogte van deze mogelijkheid om een toelage aan te vragen om 
extra huishoudelijke hulpen aan een baan te helpen en te houden? 
Antwoord: Ja, het college is hiervan op de hoogte. 
 
Vraag 2: Heeft het College besloten de gemeente aan te melden net als 154 andere gemeenten in het land 
om deze toelage aan te vragen? 
Antwoord:Ja, het college heeft besloten om zich hiervoor aan te melden. Vereist is dat er voor 15 oktober 
een verklaring is ingediend door de gemeente, mede-ondertekend door een of meer leveranciers van 
huishoudelijke hulp. Deze verklaring is inmiddels ingediend. De volgende stap is dat er voor 1 december 
2014 een concreet plan moet zijn ingediend. Hieraan wordt op dit moment nog gewerkt, samen met TSN 
Thuiszorg en Azora Thuiszorg. 
 
Vraag 3: Indien de aanvraag (nog) niet is gedaan is het college dan bereid voor 15 oktober 2014 een 
aanvraag te doen? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord: Gelet op het antwoord op vraag 2, is deze vraag al beantwoord. 
 
Tot slot 
Wij gaan er vanuit dat wij hiermee uw vragen adequaat hebben beantwoord. Dit temeer omdat u deze 
antwoorden ook heeft gekregen naar aanleiding van vragen van de SP-fractie tijdens de raadsvergadering 
van 25 september. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met Gerben van der 
Steen, via ons algemene nummer (0315) 292 292. U kunt natuurlijk ook een e-mailbericht sturen naar 
g.vandersteen@oude-ijsselstreek.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester  


