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De regeling Mantelzorgondersteuning door inzet op werkzaamheden in en
rond het huis 2018

Ingangsdatum 1 januari 2018
Doelstelling
Uitgangspunt is dat diegene waarvoor de mantelzorger zorgt, al recht heeft op Wmo huishoudelijke
ondersteuning (in natura of via een pgb). Het gaat om inzet op werkzaamheden in en rond het huis
voor bijvoorbeeld ramen lappen buitenkant, stoep vegen, opruimen tuinschuur of zolder of een extra
servicebeurt. De inzet wordt gepleegd bij de verzorgde, ter ontlasting van de mantelzorger. De inzet is
maximaal 24 uur per jaar, 2 uur per kalendermaand. Indien de inzet gedurende het jaar start, zal naar
rato uitbetaald worden.
De regeling geldt ook ter ontlasting van jonge mantelzorgers.
Taken buiten de Wmo Huishoudelijke Ondersteuning
Een voorwaarde aan de aanbieder is dat hij nooit (ook al wil de klant dat) deze algemene voorziening
in zal zetten voor taken die onder Wmo-HO vallen. De aanbieder mag die vertroebeling niet veroorzaken.
Voorwaarden
Beoordeling van de situatie vindt plaats door de Wmo-consulenten binnen het gebiedsteam van de
gemeente Gemert-Bakel. Hierbij gelden de volgende criteria:
•
•
•

De verzorgde is een inwoner van Gemert-Bakel, met recht op Wmo huishoudelijke ondersteuning.
Er is sprake van mantelzorg langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week.
De mantelzorger(s) is/zijn bekend bij het Steunpunt Mantelzorg Gemert-Bakel (of maakt/maken
zich bekend).

Inzet
De inzet staat los van de reguliere inzet huishoudelijke hulp en is gericht op taken die geen onderdeel
uitmaken van het begrip Schoon en Leefbaar huis. De inzet kan wel door dezelfde hulp geleverd worden.
Het uitgangspunt in de uitvoering is een minimale administratieve belasting voor de aanbieder en het
gebiedsteam.
De uren zijn flexibel inzetbaar. Het is dus niet zo dat er maximaal 2 uur per maand besteed mogen
worden. Het mag dus ook gebruikt worden om grotere taken, zoals een extra servicebeurt gedurende
het jaar te verrichten. Dit geeft vrijheid voor de klant en de aanbieder.
Geen eigen bijdrage
Bij gebruik van de regeling is geen sprake van een eigen bijdrage door de klant.
Toets
De Wmo-consulenten binnen het gebiedsteam doen de toets of iemand in aanmerking komt voor de
regeling en kunnen in uitzonderingsgevallen afwijken van de criteria zodat ook kwetsbaren ( o.a. zonder
sociaal vangnet) gebruik kunnen maken van de regeling. Hierbij hebben de dorpsondersteuners een
signalerende rol.
Verzoek indienen
Om in aanmerking te komen voor de regeling kan de klant telefonisch een verzoek indienen bij de gemeente Gemert-Bakel. Als de Wmo-consulent heeft geconstateerd dat de klant voldoet aan de voorwaarden, stelt hij/zij de zorgaanbieder daarvan per mail op de hoogte. De zorgaanbieder inventariseert
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samen met de klant de werkzaamheden die worden uitgevoerd en legt deze vast in een formulier dat
door de klant wordt ondertekend en in de zorgmap wordt bewaard.
Als de Wmo-consulent heeft geconstateerd dat de klant niet voldoet aan de voorwaarden stelt hij/zij
de klant hiervan telefonisch op de hoogte.
Geldigheid
De regeling is geldig van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Voor de uitvoering geldt een plafondbudget van € 150.000,-. Indien het plafondbudget eerder is bereikt
worden verzoeken niet meer ingewilligd, ook verzoeken die al zijn ingediend.
Aldus vastgesteld op 28 november 2017
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
B.Jansen
burgemeester
M.vanVeen
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