M

Motie: uitvoering van de motie mantelzorg
De Motie wordt ingediend door: CDA Gemert – Bakel, Dorpspartij en PvdA

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,
Verzoek om de volgende motie voor behandeling aan de raad voor te leggen:

“De raad van de gemeente Gemert-Bakel”;
In vergadering bijeen op 15 maart 2018

Overwegende dat:
-

De gemeenteraad op 13 juli 2017 de motie aanvaardde waarbij het college is opgedragen
om:


de HHT-regeling te beëindigen op 31 december 2017



Vanaf 1 januari 2018 alle WMO-geïndiceerde, mantelzorgers en kwetsbaren in onze
gemeente de mogelijkheid te bieden, bijdragevrij, per maand 2 uur of 3 maal per jaar
8 uur voor huishoudelijke klussen aan te kopen;


-

Hiervoor € 150.000,- beschikbaar te stellen.

De formulering “ 2 uur per maand of 3 maal per jaar 8 uur ” gekozen is vanuit de intentie
om onder alle omstandigheden 24 uur per jaar, c.q. 12 maanden, beschikbaar te stellen;

-

Bij uitvoering van genoemde motie is echter voor een regeling gekozen die er toe kan
leiden dat minder mantelzorgondersteuning plaatsvindt dan is beoogd;

-

Bij uitvoering van de regeling nu namelijk een relatie gelegd wordt met het kalenderjaar,
zodat bij een aanvraag bijvoorbeeld in maart naar rato maximaal 20 uur wordt.

-

De naar rato / kalenderjaar-regeling niet alleen niet is bedoeld, maar er ook toe leidt dat
alle potentiële aanvragers worden opgeroepen om zich in januari te melden;

-

De intentie van de aangenomen motie is dat mantelzorgers ondersteuning ontvangen
wanneer zij dat nodig hebben;

-

De nu gekozen wijze van uitvoeren mogelijk leidt tot afzien van de regeling;

-

Gelet op de beschikbaar gestelde middelen en voorgenomen evaluatie er geen enkele
reden is om vooraf beperkingen op te leggen in deze regeling.

M
Roept het college op om:
De uitvoering van de regeling zodanig aan te passen dat het moment in het kalenderjaar van een
aanvraag niet van invloed is op de omvang van de ondersteuning zodat iedere mantelzorger 24
uur ondersteuning per jaar kan ontvangen en deze flexibel kan inzetten ( 2 uur per maand, of 3
keer per jaar 8 uur).

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening door de indiener(s) van de motie,
CDA Gemert-Bakel
Dorpspartij
PvdA
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Unaniem

