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Geachte heer, mevrouw,
De gemeenteraden van Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân hebben in de afzonderlijke
raadsvergaderingen van 19 december 2012 de motie huishoudelijke verzorging aangenomen. De drie
gemeenten vormen vanaf 1 januari 2014 de nieuwe gemeente De Friese Meren.
In de motie spreken de drie afzonderlijke gemeenteraden zich uit tegen het voornemen van het kabinet om
de huishoudelijke verzorging grotendeels af te schaffen.
De gemeenten behouden volgens het regeerakkoord een budget over van 2596 voor de uitvoering van een
maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp. De verlaging van het budget staat in de drie gemeenten echter
niet in verhouding tot de meest kwetsbare groep, met name onder ouderen. 80 Zo van de ouderen heeft
0

een inkomen tot C 20.000,00 en 5596 heeft een inkomen op het niveau van het sociaal minimum. Een grote
groep zal met het doorgaan van deze maatregel derhalve verstoken blijven van noodzakelijke compensatie.
Deze verschraling is voor de drie gemeenteraden onbegrijpelijk en onacceptabel.
Uiteraard zijn wij altijd bereid de hierboven geuite zorgen verder aan u toe te lichten en indien u dit wenst
mee te werken aan het inzichtelijk maken van de gevolgen van deze plannen op gemeentelijk niveau.
Een kopie van deze brief is verzonden aan de fracties in de Tweede Kamer en alle gemeenteraden van
Nederland.

1111111111111111111
Gescand nummer: 13İ0000973

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer L. de Haan via telefoonnummer 14 05 14 of
via email: info@defriesemeren.nl.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gaasterlân-Sleat,
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Uitvoeringsorganisatie De Friese Meren verzorgt de werkzaamhederïvoor de gemeenten Gaaster lân-Sleat,
Lemsterland en Skarsterlân. Voor meer informatie ver wijzen wij u naar www.defriesemeren.nl.
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