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Onderzoek kostendelersnorm
A.De Rooij

Geachte mevrouw Klijnsma,

Tijdens de behandeling van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en
enkele andere wetten heeft u de kamer toegezegd dat de regering het
komende jaar zal benutten om samen met o.a. gemeenten, het SCP en
Mezzo te bezien hoe arrangementen rond mantelzorg verder ondersteuning
behoeven en om te onderzoeken wat de effecten zijn van de
kostendelersnorm op de mantelzorg.
Bij de ouderenorganisaties komen veel vragen over de kostendelersnorm
binnen van verontruste ouderen en hun kinderen. Niet alleen over de
kostendelersnorm voor de AOW-gerechtigden maar ook over de
kostendelersnorm voor de mantelzorgers, alsook mbt de AIO. Ook horen we
de vaak schrijnende verhalen van mensen die hun baan geheel of
gedeeltelijk hebben opgegeven om voor partner of familielid te zorgen en
geconfronteerd worden met de gevolgen van de kostendelersnorm.
De afgelopen tijd hebben de binnen de CSO samenwerkende
ouderenorganisaties PCOB, NOOM, NVOG en de Unie KBO zich sterk gemaakt
om de kostendelersnorm en de negatieve effecten van deze maatregel op
mantelzorgers en hun naasten voor het voetlicht te krijgen. De CSO
benadrukt nogmaals dat zij niet tegen een kostendelersnorm als zodanig is,
doch daar waar het delen van een woning uit het oogpunt van mantelzorg
gaat, pleiten we voor zorgvuldigheid en maatwerk.
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Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de opzet en het verloop van het
onderzoek. We realiseren ons dat de invoering van de kostendelersnorm
miljoenen besparing oplevert, echter is in het onderzoek ook de ruimte om te
bezien wat het de overheid kost als de door de mantelzorgers verleende zorg
door betaalde krachten zou moeten worden uitgevoerd.

Graag zou de CSO, mede gelet op het belang van haar achterbannen,
betrokken worden bij het onderzoek, op vergelijkbare wijze met eerder
genoemde organisaties.
In vertrouwen op een positieve reactie uwerzijds,

Hoogachtend,

Drs. H.M.E. Cliteur
Directeur
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