De regeling Mantelzorgondersteuning door inzet op
werkzaamheden rond het huis
Ingangsdatum: 1 juli 2017
Uitgangspunt is dat diegene waarvoor de mantelzorger zorgt, al recht heeft op Wmo
huishoudelijke ondersteuning. Het gaat om inzet op werkzaamheden rond het huis voor
bijvoorbeeld ramen lappen buitenkant, stoep vegen, tuinschuur. 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.
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.
Beoordeling van de situatie vindt plaats door het gebiedsteam van Zorg in Deurne. Hierbij
gelden de volgende criteria:
 De verzorgde is een inwoner van Deurne, met recht op Wmo huishoudelijke
ondersteuning.
 Er is sprake van een mantelzorger die langer dan 3 maanden en/of meer dan 8 uur
per week hulp biedt.
 De mantelzorger is bekend bij het Steunpunt Mantelzorg Deurne (of maakt zich
bekend).
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 gebiedsteam. Dit betekent dat het
gebiedsteam opdracht geeft aan de aanbieder en de betaling van maximaal 24 uur als één
jaarbudget overgemaakt naar de aanbieder. Na afloop van het kalenderjaar vindt de
afrekening plaats. Van aanbieders wordt gevraagd dat ze in staat zijn beknopt aan te
geven waar de uren aan besteed zijn.
De werkzaamheden worden uitgewerkt in een extra blad in de zorgmap die bij de klant
ligt, waarop aangegeven staat welke werkzaamheden verricht worden vanuit deze
regeling. Het is dus niet zo dat er maximaal 2 uur per maand besteed mogen worden. Het
mag dus ook gebruikt worden om grotere taken te verrichten. Dit geeft vrijheid voor de
klant en de aanbieder.
Het uurtarief is € 25,De regeling is een algemene voorziening binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning
2015. Er is dus geen sprake van een eigen bijdrage door de klant.
De uitvoering vindt plaats door de leden van het gebiedsteam, de wijkwerkers, de
opvoedondersteuners en de Wmo-consulenten. Zij zijn de mensen die zien of er wat extra
nodig is. De regeling geldt ook ter ontlasting van jonge mantelzorgers.
Wanneer het gebiedsteam schrijnende situaties aantreft die niet aan de criteria voldoen,
kan toch een beroep op deze regeling gedaan worden. Hiervoor heeft het
gebiedsteamteam extra € 25.000 beschikbaar.

