Bijdrage cliëntgroep Ouderen bij het advies beleidsregels en verordening MO 2017

Wij zijn van mening dat de HHT-regeling een uitstekende oplossing biedt voor het ondersteunen van
de Mantelzorgers.
Aan de ene kant bevorderd zij de werkgelegenheid en aan de andere kant is deze regeling een
oplossing voor de moeilijkheden die hulpbehoevenden en de Mantelzorgers ervaren.
Ook Vit-hulp voor mantelzorgers zegt in de enquête dat: “Het zou fijn zijn als deze regeling een
permanent karakter zou krijgen, omdat een tijdelijke regeling onrust/stress e.d. bij mantelzorgers
oplevert”.
Wij zijn dan ook van mening dat een permanent en structureel karakter moet worden gegeven aan
deze mantelzorgregeling.
Ook is deze regeling nu financieel haalbaar voor de hulpbehoevenden die eerder de huishoudelijke
hulp, vanwege de te hoge kosten voor hen, hebben opgezegd. (die informatie is ons bekend
geworden door VIT-hulp bij mantelzorg).
De algemene gedachten is dat Mantelzorgers flink worden belast en ondersteuning nodig hebben.
VIT-hulp bij Mantelzorg zegt in de beantwoording van de enquête, naar aanleiding van de € 5.= per
uur en geen CAK bijdrage, dat:”Mantelzorgers hebben al vaak meer kosten in verband met vervoer
naar doktersafspraken, eigen risico en soms inkomstenderving”.
Naast het laag houden van de bijdrage voor HHT-hulp vragen wij ons af of er meer mogelijkheden zijn
om de mantelzorgers financieel te compenseren voor die extra kosten.
Dat Mantelzorgers door het verlenen van hulp hogere zorgkosten hebben, door opname van
hulpbehoevenden in ziekenhuis of verpleeginrichting, mag ook worden gerealiseerd.
De verlengde regeling heeft in 2017 beperkingen die niet zouden moeten.
52 Uur hulp in de 26 weken geeft 2 uur hulp per week en is voor sommige hulpbehoevenden te
weinig. Het betreft de gezinnen waar de Mantelzorger om financiële reden de enige hulp is en meer
dan 2 uur per week nodig hebben en ook ontvangen.
De grootte van de woning maakt dit nodig (Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Art. 8 Een
schoon en leefbaar huis). (Art. 5.3 Mantelzorg).
Wij menen dan ook dat een verruiming van het aantal uren naar het huidige gebruik van de
hulpbehoevende noodzakelijk is.
Dat ook nieuwe aanvragen van de enkele hulp door Mantelzorg in 2017 mogelijk moet zijn en aan
het hiervoor gezegd hebbende moet worden afgewogen.

