Onderwerp: indienen van een amendement in de zin van artikel 36 van het Reglement van
Orde voor de gemeenteraad 2013.
AMENDEMENT Huishoudelijke Hulp
Datum: 6 oktober 2016
Het amendement wordt ingediend door: Henk van Eck (Dorpspartij)
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende amendement voor behandeling aan de raad voor te leggen:
De raad van de gemeente Gemert-Bakel;
 In vergadering bijeen op 6 oktober 2016
 Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 30 mei 2016, inzake de
Regeling Huishoudelijke Hulp ;
Overwegende dat:
 Wij de Huishoudelijke Hulp Toelage voor Gemert-Bakel in een andere vorm willen
blijven handhaven voor 2017;
 Wij van mening zijn dat de HHT enkel in stand gehouden moet worden voor de
mensen die een WMO-indicatie hebben en de basisondersteuning ontvangen. We de
mogelijkheid willen bieden dat deze mensen extra uren in kunnen kopen voor
huishoudelijke taken die men zelf niet meer kan doen en waar niet meer uren
toegekende huishoudelijke zorg voor staan;
 Wij van mening zijn dat de HHT open moet blijven voor de mensen met een WMOindicatie waarbij de gemeentelijke bijdrage vastgesteld wordt op € 17,50,- per uur
met een begrenzing van maximaal 13 uur per jaar per cliënt en de cliënt zelf € 5,- per
uur bij betaalt;
 Wij van mening zijn dat dit past binnen het beleid dat mensen zo lang mogelijk thuis
in hun eigen omgeving moeten kunnen blijven wonen door passend maatwerk en
daarbij behorende huishoudelijke ondersteuning.
 Wij dit per einde jaar 2017 willen evalueren op het resultaat alvorens deze regeling te
verlengen.
Besluit:
Het door burgemeester en wethouders hiervoor aangehaalde voorgestelde besluit als volgt
te wijzigen:
 De tekst onder beslispunt a en b te laten vervallen en te vervangen door:






De Huishoudelijke Hulp Toelage voor Gemert-Bakel te handhaven tot 31 december
2017 enkel voor mensen met een Wmo-indicatie.
De gemeentelijke HHT-bijdrage vast te stellen op € 17,50,- per uur met een
maximum inkoop van 13 uur per jaar. De eigen bijdrage voor de cliënt is € 5,- per
uur.
Voor de overige bestaande HHT-klanten de huidige HHT-regeling te continueren tot
en met 31 december 2016.
De regeling HHT te evalueren najaar 2017 om vervolg van de regeling HHT te
bezien.

Ondertekening door de indiener(s) van het amendement,
Dorpspartij

D66

Besluit van de raad:
O: het amendement is door de raad overgenomen.
O: het amendement is door de raad niet overgenomen
O: het amendement is gewijzigd overgenomen
De raadsgriffier,

OPA

