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Amendement
Reg. Nr. 2021-02

Agendapunt: 7.
Onderwerp:

Huishoudelijke ondersteuning gemeente Heerde 2022 en 2023

Vergadering van de gemeenteraad op 5 juli 2021.
Ondergetekenden stellen het volgende voor:

Punten 1, 2 en 3 van het voorgestelde besluit te wijzigen in:
1.

Huishoudelijke ondersteuning in 2022 te blijven bieden via de algemene voorziening schoon
en leefbaar huis.
2. Bij het aanbieden van de algemene voorziening schoon en leefbaar huis een wachtlijst van 12
weken te hanteren voordat er gebruik kan worden gemaakt van de algemene voorziening. Voor
inwoners in een kwetsbare situatie geldt geen wachtlijst.
3. De geschatte kostentoename van € 485.137,00 in 2022 te verwerken in de begroting 2022 en
in de perspectiefnota, waarbij de meerkosten voor het jaar 2022 ten laste worden gebracht
van de algemene reserve.
en
toevoeging van een vierde beslispunt, dat luidt:
4. Voor de jaarschijven vanaf 2023 te besluiten in 2022, op basis van onderzoek en voorstellen
van het college van burgemeester en wethouders naar de mogelijkheid van
inkomensafhankelijkheid.
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Toelichting:
In de commissievergadering hebben we onze zorgen als fractie uitgesproken, met name richting de
begrenzingen die de landelijke overheid ons geeft en de daarmee gemoeid gaande kosten van de
huishoudelijke hulp.
Het college stelt voor om voor 2022 en 2023 verder te gaan op de ingeslagen weg en de kosten te
dekken uit de algemene reserve.
Naar onze mening is het tijd voor een andere route, daarin zouden we als Gemeente Meerde niet
alleen staan. Er zijn meerdere gemeentes in het land die een inkomenstoets hebben ingevoerd.
Hoofdpunt voor ons is dat het op deze wijze een onbetaalbaar gebeuren wordt en als we niet uitkijken
het straks voor de mensen die het hard nodig hebben niet meer beschikbaar is.
Daarom willen we het college oproepen om te onderzoeken hoe de huishoudelijk hulp inkomens- of
vermogensafhankelijk gemaakt kan worden.

