A 2020-023
AMENDEMENT
Voorstelnummer: agendapunt nr. 8a 15821

ONDERWERP:

Schrappen bezuinigingen mantelzorgcompliment

De raad van de gemeente Lansingerland in vergadering bijeen d.d. 05-11-2020
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Het raadsbesluit onder punt 1, ‘De begroting 2021-2024 vast te stellen’, als volgt te wijzigen:
1.

De begroting 2021-2024 vast te stellen, met dien verstande dat:

a.

de bezuiniging op het mantelzorgcompliment van 90.000 euro per jaar uit de begroting 2021–
2024 is geschrapt;
b. deze wijziging is gedekt doordat in de begroting 2021–2024 de voor de komende jaren
opgenomen uitbreiding van het aantal FTE’s in de ambtelijke organisatie daartoe is
teruggebracht.
Toelichting
Op het mantelzorgcompliment wordt in de begroting 2021-2024 jaarlijks 90.000 euro bezuinigd. WIJ
Lansingerland begrijpt dat bezuinigingen de komende jaren noodzakelijk zijn.
Ook begrijpt WIJ Lansingerland dat hiervoor pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden. WIJ Lansingerland
vindt het schrappen van het mantelzorgcompliment een fundamentele foute bezuiniging. Mantelzorgers
zijn pure noodzaak om laagdrempelige hulp te bewerkstelligen. Hier hoort vanuit de gemeente
waardering voor te zijn. We realiseren ons dat je geen mantelzorger wordt vanwege het
mantelzorgcompliment, maar het is vanuit de gemeente een duidelijk signaal dat we deze inzet
waarderen.
Met betrekking tot de pandemie is het primair de zorg van de gemeente om ervoor te zorgen dat
individuele burgers niet tussen wal en schip raken. Hier past niet bij dat we op mantelzorgers bezuinigen.
Vrijwilligers die nota bene, geheel zonder vergoeding ervoor zorgen dat anderen (zonder kosten te
maken) kunnen blijven functioneren. Deze mensen zijn zo waardevol voor de samenleving en besparen de
samenleving zoveel geld, dat het niet aan de orde is om het mantelzorgcompliment weg te bezuinigen.
Mantelzorgers en vrijwilligers moeten dan ook gekoesterd en gewaardeerd worden. Het
mantelzorgcompliment is het schouderklopje dat juist zo nodig is voor mensen die zo’n
verantwoordelijke en zware taak op hun schouders hebben. WIJ Lansingerland is dus van mening dat deze

bezuiniging nu geen doorgang moet vinden.
Het is gepast dat er niet alleen bezuinigingen van de burgers gevraagd worden, maar dat de gemeente
ook zelf kijkt naar waar er bezuinigd kan worden. Voor WIJ Lansingerland is het dan ook bespreekbaar om
voor de komende jaren minder uitbreiding van personeel te realiseren dan is voorgesteld. Voor het
mantelzorgcompliment is een dekking van 360.000 euro nodig, dit zal op hoofdlijnen neerkomen op 1 tot
1,5 FTE. Wellicht kan er een herschikking van werkzaamheden plaats vinden binnen de bestaande
formatie. Niet alleen de rekening bij de burgers!
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