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Motie m.b.t. bezorgdheid bezuinigingen Wmo

Geachte leden van de raad,
In uw vergadering van 28 februari 2013, heeft u een motie aangenomen waarin u uw zorg
uitgespreekt over één van de voornemens in het regeerakkoord. Het betreft het voornemen
van het kabinet met betrekking tot de bezuiniging van 75?ó op het budget voor de hulp bij het
huishouden in de Wmo.
Naar aanleiding van uw motie is een brief aan de VNG opgesteld. Middels deze brief wordt
een ldemmend beroep op de VNG gedaan om alles in het werk te stellen wat mogelijk is om het
kabinet en het parlement te overtuigen dat de maatregelen niet op deze manier moeten
worden uitgevoerd.
Een kopie van de brief aan de VNG vind u in de bijlage.

Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
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Motie gemeenteraad mbt bezorgdheid bezuinigingen Wmo

Geachte mevrouw Jorritsma,
De gemeenteraad van Emmen, bijeen in zijn vergadering van 28 februari 2013, heeft middels een aangenomen
motie zijn zorg uitgesproken over één van de voornemens in het regeerakkoord. Het betreft het voornemen
van het kabinet met betrekking tot de bezuiniging van 75^6 op het budget voor de hulp bij het huishouden in
de Wmo.
De zorg betreft de impact van de maatregel voor onze gemeente: 25^6 budget resteert voor ruim 8o9ź van onze
klanten die zich in de laagste inkomenscategorie bevinden.
Op grond hiervan willen wij een klemmend beroep op de VNG doen om het kabinet op te roepen het besluit te
herzien en de financiële middelen en de uit te voeren taken beter met elkaar in evenwicht te brengen.
De aangenomen motie is bij deze brief gevoegd.
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
;meester en
1 wethouders van Emmen,
burgemeester
meaírtese
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Plaats:

Emmen

Datum:

31 januari 2013

Onderwerp: Motie huishoudelijke hulp vanaf 2014

De gemeenteraad van Emmen in vergadering bijeen op 31 januari 2013,

Constaterende dat,
e

in het regeerakkoord van het huidige kabinet is opgenomen dat d e
huishoudelijke hulp in d e WMO vanaf 2014 inkomensafhankel ijk
beperkt wordt;

e

het budget van huishoudelijke hul p met

«

dit budget al l een bedoel d is voor hul p aan mensen in d e l aagste

75fo

wordt gekort;

inkomenscategorie die het echt nodig hebben en het niet uit eigen
middelen kunnen betal en;
e

80% van de cliënten, die nu huishoudelijke hul p ontvangen, in d e
laagste inkomenscategorie zit;

s

het budget, dat overblijft, niet in overeenstemming is met het aantal
cliënten die gecompenseerd dienen te worden.

Overwegende dat,
«

^

huishoude
l ijke hul p van groot bel ang is voor d e ouderen in d e
gemeente Emmen om zo lang mogel ijk zelfstandig te blijven wonen;

«

de maatschappelijke uitvoerbaarheid door het gebrek a a n financiël e
middelen ernstig in het gedrang komt.
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Verzoekt het college
» ' om vi a de VNG het kabi net op te roepen di t beslui t te herzi en en de
financiële mi ddelen en de toegekende taken beter met elkaar i n
evenwicht te brengen.
En g a a t over tot de orde van de dag,
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