
gemeente

NOORDOOSTPOLDER
RAAD

MOTIE 2018-ll-7d
Onderwerp: Mantelzorgcompliment

De raad van de gemeente Noordoostpolder, in vergadering bijeen d.d. 12 november
2018, gehoord de beraadslagingen,

overwegende dat
1. de raad kennis heeft genomen van de programmabegroting 2019-2022;
2. op pagina 78 van dit document staat onder punt 05 14,9% van de inwoners 

mantelzorg verleent;
3. onder punt 06 van hetzelfde document staat dat 36% van de mantelzorgers druk 

ervaart;
4. mantelzorg de betaalde zorg ontlast/uitstelt;
5. mantelzorgers vaak uit de vertrouwde omgeving van de cliënt komen en 

preventief kunnen signaleren of de zorgvraag verandert;
6. de waardering door middel van een VVV bon van € 60,00 per mantelzorger wordt 

uitgedrukt en dit bedrag in andere gemeenten veel hoger is;

van mening dat
1. het aantal mantelzorgers door vergrijzing of ontmoediging af kan nemen in de 

komende jaren;
2. het college grote verantwoordelijkheden bij mantelzorgers legt in het 

collegeakkoord en de onderhavige begroting;
3. mantelzorgers hiervoor een blijk van waardering verdienen,

draagt het college op:
de waardering voor mantelzorgers te verhogen naar € 150,00 per jaar per 
mantelzorger en dit te financieren uit het bestaande budget voor mantelzorg

en gaat over tot de orde van de dag
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