Tijdelijke Adviesraad Gemert-Bakel

Aan:
Gemeenteraad Gemeente Gemert–Bakel
I.a.a:
het College van B & W

Gemert, 14 november 2016

Advies naar aanleiding van het raadsbesluit omtrent de regeling HHT

Geachte Raad,

De Tijdelijke Adviesraad Sociaal Domein Gemert-Bakel Heeft op 5 juli 2016 een advies
uitgebracht inzake de HHT regeling en maaltijdbereiding.
Op 6 oktober 2016 is de regeling HHT besproken in de raadsvergadering en is hierover een
besluit genomen.
De oude regeling voorzag in de mogelijkheid dat WMO HO geïndiceerden, mantelzorgers en
70-plussers HHT uren aan konden vragen zonder tussenkomst van Peel 6.1 Zorg en
Ondersteuning.
Het voorstel van het college voorzag in het behoud van de HHT regeling tot 31-12-2017 voor
mensen waarvoor die regeling vóór 1-1-2017 was, of zou worden toegekend.
U heeft als raad besloten uitsluitend aan WMO geïndiceerden voor 2017 de mogelijkheid te
bieden tot het kopen van gesubsidieerde HHT-uren.
Er is bij gebruikers nu erg veel onrust ontstaan. Hierover willen wij u informeren en u tevens
vragen/adviseren uw besluitvorming deels te heroverwegen.
Ten eerste willen we u vragen om de huidige gebruikers van de HHT regeling toe te staan
hier ook in 2017 gebruik van te kunnen maken (B&W voorstel besluit punt 1 b). Het
eventueel omzetten van HHT uren in WMO HO geïndiceerde uren, voor zover dat in het
kader van een schoon en leefbaar huis al mogelijk zou zijn, duurt gezien de achterstand bij
Peel 6.1, zeker enkele maanden!
Ten tweede willen wij u wijzen op de extra belasting voor mantelzorgers, die door uw
besluitvorming is ontstaan. U weet dat toekenning van de maatwerkvoorziening HO
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gebonden is aan strikte regels. Eén ervan is, dat er geen maatwerkvoorziening HO wordt
toegekend wanneer huisgenoten of het persoonlijk netwerk in staat zijn om te zorgen voor
een schoon en leefbaar huis. In 9 van de 10 gevallen is die aanwezige huisgenoot of naaste
een mantelzorger. Juist die waardering voor vaak, toch al overbelaste mantelzorgers, om
tegen betaalbare tarieven het huis te laten poetsen of de ramen te laten wassen wordt, door
uw amendement, deze categorie ontnomen.
Wij pleiten ervoor dat u, eventueel in overleg met het steunpunt mantelzorg van de LEV, ook
juist de mantelzorger ontziet.
Ten slotte willen we u, wellicht ten overvloede, wijzen op ons advies aan u van 5 juli 2016.
Wij adviseerden u toen de regeling simpelweg te handhaven waarbij wij u de suggestie
meegaven om een inkomensgrens toe te passen bij toekenning van de HHT regeling zonder
WMO indicatie.
Daarmee is de minder draagkrachtige 70-plussers, de minder draagkrachtige mantelzorger
èn de overheid (minder bureaucratie!) gediend.
De raad heeft een amendement aangenomen waarbij de punten a en b van het B&W
voorstel zijn komen te vervallen. Dit om oneigenlijk gebruik van de regeling te voorkomen
door personen zonder WMO indicatie.
In de nu ontstane regeling vallen met name mantelzorgers, die zelf geen WMO indicatie HO
hebben, buiten de boot. Door de belangeloze inzet van de mantelzorger worden veel
zorgkosten bespaard. Dit is wel erg tegenstrijdig met de waardering die mantelzorgers
verdienen. Deze waardering wordt overigens wel vaak met de mond beleden.
De Tijdelijke Adviesraad Sociaal Domein Gemert-Bakel adviseert de gemeenteraad haar
besluit van 6 oktober 2016, waarbij zij de tekst onder punt a en b van het B&W voorstel laat
vervallen, te heroverwegen en hierbij met name de waardering voor mantelzorgers in haar
overwegingen zwaar te laten wegen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Tijdelijke Adviesraad Sociaal Domein Gemert-Bakel

Peter van de Mheen
Voorzitter
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