
   

                 

Motie ‘Sturen op mantelzorg’ (RvO 27)
bij RV ‘Visie informele zorg en vrijwillige inzet in Haarlemmermeer, 

Samen Sterk en In Balans (2020.0001281)’

De Raad van de gemeente Haarlemmermeer in vergadering bijeen op 17 september 2020, 

Gehoord de beraadslaging over bovengenoemd raadsvoorstel op 3 september 2020 waarbij de breed gedragen 
opvatting was dat:

- het beleid met betrekking tot mantelzorgers duidelijk dient te worden onderscheiden van het beleid 
met betrekking tot vrijwilligers die informele zorg verlenen. 

Constaterende dat:
- de gemeenteraad op 18 juni 2020 de motie ‘meer zorg voor jonge mantelzorgers’ van HAP heeft 

aangenomen;
- in 2018 het rapport ‘jong en zorgend’ dat gaat over de ondersteuningsbehoefte van jonge 

mantelzorgers is gepubliceerd; 
- dit rapport waardevolle informatie biedt over de ondersteuningsbehoefte van jonge mantelzorgers;
- uit cijfers van de gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat in 2016 13 procent van de mantelzorgers 

in onze gemeente aangeeft zwaar- of overbelast te zijn.
Overwegende dat 

- de ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers kan variëren, afhankelijk van het mantelzorgprofiel 
(denk bijvoorbeeld aan zorgend voor gehandicapt kind, of zorgend voor partner of ouder in de 
palliatieve fase).

Verzoekt het college om:
- in de nadere uitwerking van de visie op informele zorg beleid met betrekking tot mantelzorgers te 

formuleren, en dit beleid te onderscheiden van het beleid ten behoeve van vrijwilligers die informele 
zorg verlenen; 

- hierbij aandacht te besteden aan verschillende mantelzorgprofielen en bijbehorende 
ondersteuningsbehoeften; 

- een voorstel te doen voor indicatoren waarmee de efficiëntie en de effectiviteit van het 
mantelzorgbeleid zichtbaar worden gemaakt;

- voor deze indicatoren streefwaarden te formuleren;
- deze nadere uitwerking als raadsvoorstel ter bespreking en vaststelling aan te bieden aan de 

gemeenteraad (uiterlijk Q3 2021).   

En gaat over tot de orde van de dag.
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https://www.mantelzorgenmeer.nl/mantelzorg/jonge-mantelzorgers/project-jong-zorgend/

