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DE MANTELZORGBOETE

Jan zorgt voor zijn moeder Geertje. Zij heeft dermate zorg nodig, dat Jan 
bij haar in gaat wonen. Jan heeft een uitkering, maar hij is vrijgesteld van 
de reintegratieplicht, omdat hij voor zijn moeder zorgt. Geertje heeft alleen 
AOW. Ze hebben het niet breed, maar kunnen rondkomen. Professionele 
zorg hoeft niet worden ingezet, dit bespaart  een hoop zorgkosten. Jan 
blij. Geertje blij. De overheid blij? Je zou denken van wel, de regering 
wil immers dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en 
tegelijkertijd de zorgkosten laag hebben. Eind  goed, al goed? Was dat 
maar waar!

Jan en zijn moeder worden, net als vele andere huishoudens, keihard 
geraakt door de kostendelersnorm! Ze gaan er honderden euro’s per 
maand op achteruit. De kostendelersnorm betekent dat als u een 
woning deelt met meer volwassenen uw uitkering wordt aangepast. 
Deze inwonenden kunnen meebetalen in de kosten van uw huishouden. 
Kostendelers. Jan is dus kostendeler en mantelzorger tegelijk. Hij wordt 
gekort op zijn uitkering, omdat hij bij zijn moeder inwoont, terwijl hij voor 
haar zorgt. Daarom vind ik de term Mantelzorgboete toepasselijker dan 
“kostendelersnorm”.

SP Smallingerland heeft gekeken naar de mogelijkheden om deze 
misstand af te schaffen in onze gemeente. Het is voor de gemeente 
echter niet mogelijk dit binnen de Participatiewet te veranderen. Wat 
we wel kunnen doen, in de hoop dat meer gemeentes volgen, is een 
duidelijk signaal afgeven aan de landelijke overheid. Daarom dient de 
SP in de gemeenteraadsvergadering van 15 september een motie in, 
om de overheid op te roepen te stoppen met de kostendelersnorm in 
huishoudens waarin een mantelzorger woont.

Bevindt u zich in een situatie, vergelijkbaar met die van Jan en Geertje? 
Wij willen graag van u horen. http://smallingerland.sp.nl
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Nu de vakantie voor de meeste mensen achter de rug is en het reces ook 
weer voorbij is, kunnen we deze week weer fris aan het werk. Dat er een 
hoop werk aan de winkel is, dat is zeker. Vooral op de terreinen waar ik 
verantwoordelijk voor ben, gebeurt heel veel. Die dingen laten zich ook 
niet leiden door zoiets als vakantie. Kortom, dat gaat altijd door.

Ook deze zomer is er een ongekende stroom vluchtelingen uit de 
oorlogsgebieden van deze wereld op gang gekomen. U heeft ongetwijfeld 
het in en in trieste beeld gezien van het aangespoelde lichaam van de 
driejarige Aylan Kurdi uit Syrie. Dit mag met recht het trieste dieptepunt 
genoemd worden van de ongeremde behoefte vanuit vooral Syrie op 
veiligheid en geborgenheid. 

In ons land en dus ook in deze gemeente krijgen we steeds meer te 
maken met een probleem om de vluchtelingen die een verblijfsstatus 
verworven hebben te huisvesten .Er zijn op dit moment eenvoudigweg 
te weinig passende woningen. Complicerende factor is dat er nog steeds 
wachtlijsten zijn voor een sociale huurwoning. Het is een hele uitdaging 
om daar goede wegen in te vinden, voor onze huidige en nieuwe 
inwoners. Gelukkig hebben we goede werkafspraken gemaakt met de 
woningbouwcorporaties om de knelpunten zoveel mogelijk op te lossen. 
Dat daar enige tijd over heen gaat mag duidelijk zijn. Een andere realiteit 
is dat mensen langer blijven wonen in de huizen waarin ze nu zitten. 
Ook ouderen verhuizen in tegenstelling tot vroeger minder vaak naar 

een aanleunwoning of verzorgingshuis. Dit wordt door de gemeente en 
landelijke overheid ook gestimuleerd. Zo geven wij als gemeente meer 
aandacht aan het geschikt maken van woningen voor ondersteuning 
thuis. De vergrijzing van de bevolking heeft dus gevolgen voor de 
huizenmarkt. Maar ook door de economische crisis is de woningmarkt 
flink veranderd. Dit alles maakt dat er tegenwoordig minder beweging 
op de huizenmarkt is. Met name in de huursector neemt de druk toe. We 
moeten zo snel mogelijk slimme oplossingen vinden om achterstanden 
weg te werken. Daarvoor gaan we de komende weken verder in gesprek 
met corporaties en andere partijen.

Het allerbelangrijkste voor mij is echter dat ieder mens recht heeft op 
een veilig dak boven zijn hoofd. Hoe groot de vluchtelingenstroom ook 
is uit welk oorlogsgebied dan ook , wij moeten er als gemeenschap borg 
voor staan dat ze ook in deze gemeente op een menswaardige wijze 
opgevangen worden. Ook daar ga ik oplossingen voor vinden, hoe dan 
ook!  

Tekst Marjan Wieldraaijer, raadslid

UITDAGINGEN
Tekst Jos van der Horst, wethouder



Tekst Michiel Schrier

Tekst Ramon Vos, fractievoorzitter

Sinds januari dit jaar zijn de drie decentralisaties van start gegaan: 
De Jeugdzorg, WMO en participatie vallen niet meer onder 
verantwoordelijkheid van het rijk of provincie maar van de gemeente. 
Bij deze verplaatsing van verantwoordelijkheden zijn meteen fikse 
bezuinigingen doorgevoerd. Gemiddeld zal in vervolg 30% minder geld 
uitgegeven worden. Beoogde bezuiniging: 4 miljard euro.

De gemeente Smallingerland is nu ruim een half jaar onderweg met de 
decentralisaties en het wordt steeds duidelijker dat we het moeilijk gaan 
krijgen om dit geheel binnen budget te kunnen uitvoeren. Bij ons leidt 
dit niet direct tot problemen doordat ons ‘linkse’ college  7,5 miljoen euro 
‘extra’ gereserveerd heeft om problemen op te vangen, er zullen niet snel 
mensen tussen wal en schip vallen. Provinciaal is er dit jaar 4 miljoen 
beschikbaar om problemen in de transitie van de jeugdzorg van de 
provincie naar de gemeente op te vangen.

Toch is dit een zorgelijk signaal. Immers de te hoge uitgaven om de zorg 
op peil te houden zijn mogelijk structureel (komen ieder jaar terug) terwijl 
de extra gereserveerde gelden slechts eenmalig zijn. Ik maak me dan 
ook zorgen om de zorg in de toekomst. 

Bezuinigen op zorg is peperdure maatregel
Dit VVD-PvdA kabinet vindt de zorg te duur en heeft al flink bezuinigd op 
alle mogelijke facetten van de zorg. Dankzij de marktwerking in de zorg 
weten we inmiddels dat wachtlijsten niet weg gaan, dat mensen soms 
uren moeten rijden voor zorg en dat ziekenhuizen zelfs failliet kunnen 
gaan! Let wel: de ziekenhuizen gaan failliet, zorgverzekeraars niet!. Toch 
gaat het kabinet door met dit ingezette beleid.

Volgens mij is bezuinigen op zorg een enorme dure maatregel. Immers 
mensen minder zorg, of latere zorg geven dan waar ze behoefte aan 
hebben zal alleen maar kostenverhogend werken. We schuiven de 
(hogere-) rekening dus door naar de toekomst. Dit is nog afgezien van 
alle stress en ellende die dit veroorzaakt bij betrokkenen. 

Onze gemeente probeert dan ook een andere weg te bewandelen dan 
alleen minder zorg te gaan bieden. Ze probeert slimmer en efficiënter 
te werken en door vroegtijdig te ontdekken waar zorg nodig is zodat 
in een laat stadium minder zorgvraag is. Door de landelijke regels en 
bezuinigingen is het nagenoeg onmogelijk goede zorg te verlenen zonder 
in te zetten op het gebruik van vrijwilligers en daarom faciliteren we 
vrijwilligers en mantelzorgers .

En alhoewel wij dit in onze gemeente het goed voor elkaar hebben tov 
andere gemeenten, lijdt ook hier de totale zorg onder de maatregelen 
van dit VVD-PvdA kabinet. De zorg wordt afgebroken. Landelijk is dit te 
zien aan de tienduizenden ontslagen die gevallen zijn in de zorg. Sociale 
Werkplaatsen gaan sluiten, verpleeghuizen moeten sluiten en duizenden 
(zorgbehoevende) ouderen hebben te horen gekregen niet langer 
opgenomen te kunnen worden. 
Maar het is toch onmogelijk dat werk, dat eerst door tienduizenden 
professionals werd uitgevoerd opeens door vrijwilligers en mantelzorgers 
gedaan kan worden? 

Ga toch weg met je belastingverlaging
Ik ben er niet van overtuigd dat wij met zijn allen onze zorg niet 
kunnen betalen. Immers die vrijwilliger of mantelzorg die 2 jaar lang 
2 dagen per week vrij neemt om voor haar/zijn ouders te zorgen kost 
onze samenleving ook geld. Ook juist omdat een gespecialiseerde 
instelling deze zorg veel beter kan geven.  Zoals eerder genoemd 
is de beoogde bezuiniging van de 3 decentralisaties ongeveer 4 
miljard euro. Het verbaast mij dan ook dat het kabinet door belasting 
maatregelen 5 miljard wil ‘teruggeven’ aan de bevolking. Donder op 
met je belastingmaatregelen! Van lagere belastingen profiteren de 
minima over het algemeen nooit (die betalen immers geen belasting) en 
werkgelegenheid creëert het ook niet.

RED DE ZORG
Besteedt die 5 miljard liever per direct aan zorgtaken Voor dit geld kunnen 
professionals ingezet om de zorg te verlenen die zo hard nodig is. Dit levert 
direct werkgelegenheid op en voorkomt een boel ellende en stress bij 
zorgvragers, vrijwilliger en mantelzorgers. Alleen wanneer we investeren 
in de zorg blijft onze samenleving goed functioneren en dan profiteert 
iedereen. 

Landelijke bezuinigingen op de zorg kunnen we hier in Smallingerland niet 
terugdraaien, tenminste …niet alleen. Daarom zal onze SP afdeling ook 
aanwezig zijn bij de ‘Red de Zorg’ demonstratie van FNV 12 sept in 
Amsterdam!

AGENDA 
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 
VLUCHTELINGEN EN ONGELIJKHEID

•	 Open luchtspreekuur met wethouder en 
raadsleden 

•	 Centrum van Drachten
•	 11.00 uur tot 15.00 uur

MAANDAG 21 SEPTEMBER
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

•	 Congresstukken voor SP congres van 28 
november en kandidaatstelling landelijk 
partijbestuur. 

•	 Wijkcentrum de Utwyk aan de 
Handwerkerszijde in Drachten

•	 19.30 tot 21.30

DINSDAG 6 OKTOBER 
DEBAT KANDIDATEN VOORZITTERSCHAP SP
•	 Voor leden uit de provincie Friesland, 

Groningen, Drenthe en Overijssel
•	 Groninger Forum, Hereplein 73, Groningen
•	 19.30 uur (inloop) tot 21.30 uur

ZATERDAG 10 OKTOBER 
GROTE PROJECTEN EN MANTELZORG/
VRIJWILLIGERSWERK

•	 Openlucht spreekuur met wethouder en 
raadsleden

•	 Centrum van Drachten
•	 11.00 uur tot 15.00 uur


