Motie mantelzorgondersteuning
Datum: 13 juli 2017
De Motie wordt ingediend door: CDA Gemert – Bakel
Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om het volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:
“De raad van de gemeente Gemert-Bakel”;
In vergadering bijeen op 13 juli 2017,

Overwegende dat:
- Mantelzorgers langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte
of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving;
- Mantelzorgers ook mensen zijn en vaak onder enorme druk staan;
- Ze ondersteuning verdienen, waar dat binnen onze mogelijkheden ligt;
- Mantelzorgers geen beroep meer kunnen doen op de Huishoudelijke Hulp Toelage
(HHT), nu daarvoor een WMO-beschikking vereist is;
- Dat tevens, als gevolg van de beperking tot maximaal 13 uur HHT per jaar, het aantal
gebruikers ervan afneemt en er geen nieuwe inschrijvingen meer zijn;
- We daarnaast zien, dat met huishoudelijke ondersteuning uit de WMO niet alle taken in
het huishouden worden opgepakt, zoals ramen lappen, stoep vegen of schuur opruimen;
- Mantelzorgers vaak noodgedwongen deze extra taken op zich nemen;
- We dit alles overwegende niet willen wachten op de evaluatie van de bestaande HHT,
maar nu willen ingrijpen om erger te voorkomen;
- Er overschotten waren op de HHT-budgetten in 2015 en 2016 van totaal € 273.796,-.
Budgetten die ook bedoeld waren voor ondersteuning van mantelzorgers;
- Dat bovendien dankzij de inzet van mantelzorgers de zorgkosten lager blijven;
- We het daarom financieel verantwoord vinden budget beschikbaar te stellen om
enerzijds te voorkomen dat er extra werk op de schouders van mantelzorgers terecht
komt en anderzijds de mantelzorgers in hun thuissituatie te ontlasten.

Roept het college op om:
- De HHT-regeling te beëindigen op 31 december 2017;
- Vanaf 1 januari 2018 alle WMO-geïndiceerde, mantelzorgers en kwetsbaren (mensen
zonder sociaal vangnet, waarbij de dorpsondersteuner de hulp toekend) in onze
gemeente de mogelijkheid te bieden, bijdragevrij, per maand twee uur of per jaar drie
maal acht uur voor huishoudelijke klussen aan te kopen;
- Hiervoor € 150.000,- beschikbaar te stellen.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening door de indiener(s) van de motie

CDA Gemert-Bakel

