Amendement ex artikel 35 Reglement van Orde voor de vergadering van de
gemeenteraad Heerenveen
Van

: [partij en naam]

Aan

: De voorzitter van de raad

Agendapunt

:7

Onderwerp

: Raadsbeleidsregel WMO2015:
onderdeel hulp bij het huishouden

Datum raadsvergadering : 19 december 2016

Overwegende dat:
 Hulp bij het huishouden één van de eerste WMO-voorzieningen is waarop onze oudere
inwoners vanwege de levensloop een beroep moeten doen;
 Er een Algemene voorziening Heerenveense Himmelsjek aanwezig is voor mensen die
niet (meer) in staat zijn huishoudelijke taken zelf uit te voeren; ook mantelzorgers
van deze voorziening gebruik kunnen maken;
 Deze voorziening sinds 2015 een wettelijke taak van de gemeente is;
 In de Perspectiefnota 2016 de toekomst van hulp bij het huishouden financieel zeker
is gesteld;
 Hiervoor een totaal beschikbaar budget hulp bij het huishouden beschikbaar is ter
hoogte van € 3.287.365,-;
 Het aantal afnemers achterblijft bij de verwachtingen;
 Er op dit moment een eigen bijdrage aan de Himmelsjek gekoppeld is van € 8,50,- per
sjek;
 Deze bijdrage voor mensen die níet voor een tegemoetkoming in aanmerking komen
omdat het inkomen nét iets afwijkt aan de hoge kant is;
 Er weliswaar een voorstel ligt om per leeftijd/categorie/tariefgroep de eigen bijdrage
te beoordelen;
 Inkomenstoetsing een drempel kan zijn voor mensen die hier moeite mee hebben w.o.
mantelzorgers;
 in onze gemeente gelijke behandeling van personen voorop staat;
 er een verzoek ligt van de Participatieraad om de uitvoering van de Himmelsjek én de
communicatie van deze voorziening jaarlijks te evalueren;
Besluit:
1. Niet in te stemmen met de raadsbeleidsregel;
2. De eigen bijdrage voor de Himmelsjek inkomensonafhankelijk voor bestaande en
nieuwe gebruikers per 1 januari 2017 te verlagen naar € 5,- per sjek;
3. de uitvoering van de Himmelsjek én de communicatie van deze voorziening jaarlijks
te evalueren.

Ingediend door: CU
Dit amendement is:

□ Aangenomen □ Verworpen

□

Ingetrokken

Stemverhouding: Fractie(s) voor: ______________ Fractie(s) tegen: ______________
Handtekening griffier:

