
  
 

VERWORPEN Motie 2 met 13 stemmen voor (PvdA, VLP, SP, ChristenUnie, D66) en 19 stemmen 

tegen (Roosendaalse Lijst, VVD, CDA, GroenLinks, Wezenbeek)  

 
MOTIE 2. 

Zorg om elkaar 
 

De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op 5 maart 2020, gehoord hebbende de 
beraadslagingen over raadsmededeling 83-2019 HHT-Regeling/dienstencheques vanaf 2020 en 
verder. 
 
Constaterende dat: 
- De mogelijkheid om gebruik te maken van dienstencheques per 01-01-2020 is vervallen;   
- Voor de huidige gebruikers een overgangsjaar geldt van 1 jaar, waardoor voor hen het gebruik 

van deze cheques eindigt op 31-12-2020; 
- De dienstencheques breed werden ingezet, o.a. ter ontlasting van mantelzorgers, bij het in een 

voorstadium van een mogelijke zorgaanvraag al starten met huishoudelijke ondersteuning en ten 
behoeve van het uitvoeren van taken waar de thuiszorgorganisaties zich niet toe verplicht voelen 
of niet toe verplicht zijn; 

 
Overwegende dat: 
- De thuiszorgorganisaties verplicht zijn om alle taken die nodig zijn voor een schoon en leefbaar 

huis uit te voeren; 
- Het college van B&W voornemens is om additionele taken, die wel nodig zijn, maar niet als 

dusdanig door de thuiszorgorganisaties worden uitgevoerd, via studenten van het Kellebeek 
College te laten uitvoeren in plaats van dienstencheques in te zetten; 

 
Van mening zijnde dat: 
- Mantelzorgers wel blijvend moeten worden ondersteund middels het systeem van een 

betaalbare hulp in de huishouding, deels zelf vergoed, zodat mantelzorgers niet onevenredig 
zwaar worden belast (en dit niet hoeft te leiden tot een zwaarder of eerder beroep op de WMO); 

- Vroegsignalering van een benodigde hulpvraag door het systeem van een betaalbare hulp in de 
huishouding juist kan leiden tot een betere zorgondersteuning voor kwetsbare inwoners die nu 
nog geen beroep op de WMO doen maar waarbij dit wel voorzienbaar is in de toekomst;  

 
Verzoekt het college om:  
1. Voor het einde van dit jaar een systematiek te implementeren t.b.v. (betaalbare) ondersteuning 

in de huishouding voor kwetsbare inwoners zoals beschreven in deze motie en mantelzorgers; 
2. Indien dit niet voor het einde van het jaar geregeld kan worden, de dienstencheques te 

continueren voor kwetsbare inwoners zoals beschreven in deze motie en mantelzorgers, tot de 
nieuwe systematiek geïmplementeerd is; 

 
En gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
 
Namens, 
 
VLP, Arwen van Gestel   
ChristenUnie, Karen Suijkerbuijk-Ader 
SP, Marion Heessels 



PvdA, Michael Yap 
D66, Harm Emmen 


