
Aangenomen 
Voor 11 leden (fracties CDA, Ten Voorde, PvdA, GGH, D66) 
Tegen 4 leden (fracties LH, VVD) 

Motie 

(art. 36 Reglement van Orde voor de Raad) 

Onderwerp: Uiting van bezorgdheid richting het Kabinet omtrent de plannen betreffende 
de toekomst van AWBZ en Wmo 

De Raad van de gemeente Haaksbergen in vergadering bijeen op 19 december 2012 

Overwegende dat: 

het Kabinet het voornemen heeft om ook voor het zorgzwaartepakket (zzp) 4 het 
woondeel en zorgdeel fysiek te scheiden; 
de extramurale persoonlijke zorg met een korting van 25 96 naar de gemeenten 
worden overgeheveld; 
bij de huidige Kabinetsplannen, ook mensen die vallen onder zzp 3 en 4, dement of 
anderszins, thuis moeten blijven wonen; 
de verhoging van de doelmatigheidskorting naar 450 miljoen voor de decentralisatie 
Jeugd drastische bezuinigingen zullen inhouden; 
door de verhoging van de doelmatigheidskorting de jeugd met problemen met een 
extra probleem wordt opgezadeld; 
de plannen voor 750Zo korting op de huishoudelijk hulp in de Wmo de verstrekking 
hiervan zeer sterk zal treffen; 
bij doorgaan van de 75% korting op de huishoudelijke hulp dit direct 
werkgelegenheid gaat kosten en de cliënten vrijwilligers en mantelzorgers moeten 
inschakelen; 
mantelzorgers en regelingen via de Wmo hierdoor nog zwaarder worden belast; 
mede door de kanteling van de Wmo de mantelzorgers al zwaarder worden belast en 
dat door deze Kabinetsplannen vrijwilligers en mantelzorgers te zwaar worden belast; 

Draagt het college op: 

Onze bezorgdheid over de Kabinetsplannen over te brengen aan alle gemeenteraden 
en fracties van de Tweede Kamer in Nederland alsmede het Kabinet; 
het Kabinet te verzoeken zijn plannen aan te passen zodat de mogelijkheid blijft 
bestaan voor een verblijf in een verzorgingshuis voor personen waarvoor het echt 
nodig is. 
het Kabinet te verzoeken om in Nederland goede vangnet voorzieningen te laten 
voor mensen die het nodig hebben; 

En gaat over tot de orde va 8 

Fractie CDA 

Fractie H Fractie Pv 


