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Onderwerp: Hulp bij het huishouden 
 
 
Beste <meneer/mevrouw + achternaam>, 
 
U vroeg ons op <datum> om hulp bij het huishouden. In deze brief leest u ons besluit.  
   
U krijgt hulp bij het huishouden  

- U krijgt van <datum> tot <datum> hulp bij het huishouden. 
- U krijgt elke week <aantal> uur <eventueel en aantal minuten> hulp. 
- De hulp krijgt u van <naam leverancier>. 
- <Naam leverancier> belt u om een afspraak te maken. Tijdens de afspraak overlegt u <invullen, 

zoals: welke dag/tijd, wat tijdens vakantie, ziekte, etc.>. 
 
U betaalt elke maand € 19  
Dit bedrag is een verplichte eigen bijdrage. U krijgt hierover nog een brief van het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). 
 
Bent u het niet eens met dit besluit   
U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. In de bijlage bij deze brief staat hoe u dat kunt doen.  
  
Heeft u vragen 
Bel dan naar <telefoonnummer>. Of mail naar <e-mailadres>. Wij helpen u graag.  
  
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders van <naam gemeente>,    
  
 
<Naam medewerker> 
<Functie medewerker> 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Naam gemeente> 
<Adres> 

<Postcode + plaats> 
 

   Datum brief: <datum> 
Kenmerk: <kenmerk> 
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BIJLAGE 
  
Wat gebeurt er na <einddatum> 
Wilt u na <einddatum> ook nog hulp bij het huishouden? Neem dan voor <concrete datum> contact 
met ons op. <U krijgt ook op tijd per post een herinnering van ons.> Doet u niets? Dan stopt uw hulp bij 
het huishouden op <einddatum>. 
 
Verandert er iets in uw situatie 
Vertel ons dat dan meteen. Bijvoorbeeld: 

- U gaat verhuizen. 
- Uw gezondheid verandert. 
- Er verandert iets in uw gezin.  

 
De hulp bij het huishouden kan dan ook veranderen. 
 
Bent u het niet eens met dit besluit   
U kunt binnen 6 weken bezwaar maken. Stuur voor <datum> uw bezwaar naar:    
   
<Naam gemeente> 
<Postbusnummer of antwoordnummer> 
<Postcode + plaats> 
 
In het bezwaar moet staan:   

• Uw naam   
• Uw adres   
• Uw handtekening   
• De datum waarop u de brief schrijft  
• Waartegen en waarom u bezwaar maakt   

 
Waar staat dit in de regels  

• Artikel 2.3.5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015  
• <Benoem hier de lokale regelgeving die is gebruikt voor dit besluit> 

 
U vindt deze regels op lokaleregelgeving.overheid.nl en wetten.overheid.nl.  
 
 
 
 

http://lokaleregelgeving.overheid.nl/
http://www.wetten.overheid.nl/

