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Motie nr. 2014-Stamsnieder/Detert Oude Weme/Oosterik/Wessels-1

Onderwerp: Mantelzorgboete

De Raad, in vergadering bijeen op 26 mei 2014
Overweging:
Ouderen die bij hun kind in huis gaan wonen, bijvoorbeeld omdat ze hulp nodig hebben bij de
dagelijkse zorg, kunnen in 2015 rekenen op flink minder AOW. Het kabinet vindt dan namelijk dat ze
samenwonen en de kosten voor het huishouden kunnen delen. De AOW gaat dan omlaag, van 70
procent van het minimum inkomen naar 50 procent.
Nu geldt er nog een uitzonderingsregel voor ouders en kinderen. Zij worden voor bepaling van de
AOW niet als samenwonend gezien, ook al wonen ze in één huis. De AOW-er krijgt het volledige
bedrag, alsof hij alleenstaand is.
De bovengenoemde wijziging in de Wet werk en bijstand die in februari door de Tweede Kamer werd
aangenomen, veroorzaakt veel maatschappelijke onrust. Door deze zgn. "Mantelzorgboete" zien
families af van hun voornemen om met een hulpbehoevende ouder te gaan samenwonen.
Oordeel:
Onze fracties maken zich grote zorgen over deze Mantelzorgboete. Er wordt steeds meer
zelfredzaamheid gevraagd van de samenleving. Ook wij als gemeente verwachten steeds meer van
onze mantelzorgers. De maatregel die nu door de overheid genomen dreigt te worden, werkt dit
enorm tegen. Ook in onze gemeenschap, waar ouders vaak nog kunnen rekenen op ondersteuning
van hun kinderen, zullen we met deze onrust te maken krijgen.
Wij zullen landelijke partijgenoten oproepen in de Eerste Kamer niet in te stemmen met de nieuwe
wet. Daarnaast vinden wij dat er een rol is weggelegd voor het college om zich in te spannen met
hetzelfde doel, nl. dat de Eerste Kamer niet in gaat stemmen met deze nieuwe wet.
Oproep:
Wij roepen het college op om:
1. deze motie kenbaar te maken bij de Eerste Kamer en daarmee aandacht te vragen voor de
maatschappelijke onrust die de nieuwe Wet werk en bijstand zal veroorzaken in de
samenleving;
2. de Eerste Kamer op te roepen om niet in te stemmen met de nieuwe wet;
3. deze motie onder de aandacht te brengen van andere gemeenten.
en gaat over tot de orde van de dag.
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H. Wes:

Motie:korte en gemotiveerde verklaring overeen onderwerp waardoor een oordeel, wens of verzoek wordt
Wijze van indienen van een motie: een motie moet om in behandeling genomen te kunnen worden schri,
worden ingediend (art. 34 Reglement van orde).
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