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Geachte leden van de participatieraad,
Op 2 november 2018 hebben wij uw advies op het stopzetten van de HHT-regeling en de
inzet van de was- en strijkservice als algemeen voorliggende voorziening ontvangen. Het
college heeft kennis genomen van uw advies en heeft een deel van uw aanbevelingen
overgenomen.
Uitleg over het advies
Hieronder gaan we in op uw advies en geven per punt aan welke punten we zullen
overnemen. Daarnaast leggen we uit welke punten we niet overnemen:
1. Alle HHT gebruikers tijdig informeren door middel van een brief dat de regeling
stopgezet wordt per 1 januari 2019 en welke mogelijkheden er zijn, zo nodig met
een keukentafelgesprek. Dit advies zullen we deels overnemen, de gemeente
Losser zal alle inwoners die gebruik maken van de HHT-regeling in november per
brief informeren over het stopzetten van de regeling per 1 januari 2019. Voor de
inwoners die op dit moment gebruik maken van de HHT-regeling geldt vanaf 1
januari een overgangsperiode van drie maanden. Dit betekent dat voor hen de
regeling tot 1 april 2019 loopt. Wij zullen geen keukentafelgesprekken voeren;
2. Het doen van een inventarisatie van alle cliënten die gebruik maken van de HHTregeling als aanvulling op maatwerkvoorziening en de ingezette uren bij een
nieuwe indicatie meenemen door middel van gepast maatwerk.
Het aanvragen van gepast maatwerk kan altijd. Dit hoeft dus niet altijd alleen bij
een nieuwe indicatie.
3. Het opstellen van heldere criteria zodat het voor de inwoner duidelijk is en weet
waar hij aan toe is.
De was- en strijkservice is een algemene voorliggende voorzienig. Dit betekent
dat de voorziening toegankelijk is voor alle inwoners van de gemeente Losser.
Hiervoor hoeven we geen criteria op te stellen;
4. Voor mantelzorgers kijken of een maatwerkvoorziening ingezet kan worden, het
verlagen van de eigen bijdrage en het voeren van een keukentafelgesprek.
Voor mantelzorgers geldt dat zij niet in aanmerking komen voor
maatwerkvoorzieningen. Mantelzorgers kunnen terecht bij de

mantelzorgconsulent van Fundament. Samen met de mantelzorgconsulent wordt
gekeken naar respijtmogelijkheden om overbelasting te voorkomen.
5. Voor inwoners bij wie de kosten te hoog dreigen te worden kijken of verhoging
van de pgb mogelijk is?
Het pgb heeft met het stopzetten van de HHT-regeling niets van doen. Bij
inwoners die genoodzaakt zijn gebruik te maken van de was- en strijkservice en
voor wie deze algemene voorziening te duur dreigt te worden kijken we of hierin
maatwerk mogelijk is.

Besluitvorming
Het college van B&W heeft het stopzetten van de HHT-regeling en het realiseren van de
was- en strijkservice in het college van 27 november 2018 vastgesteld
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Losser,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Beleid, Strategie en Projecten,

ing. S.J.G.B. Hagen-Kroeze

