
 
 
 
 
Motie van het CDA 

Mantelzorg in beeld 

 
De gemeenteraad van Barendrecht in vergadering bijeen op 10 november 2014 

 
Constateert dat: 

1. De zorg in de gemeente voor een groot gedeelte wordt uitgevoerd door 
mantelzorgers; 

2. De gemeente per 1 januari 2015 verantwoordelijk wordt voor de zorg 
van haar inwoners; 

3. De gemeente geen duidelijk beeld heeft van het aantal mantelzorgers en 
de hoeveelheid zorg die zij verlenen; 

4. De gemeente van mening is dat de mantelzorgers gestimuleerd 
gefaciliteerd en gewaardeerd moeten worden; 

5. Het onbekend is in welke mate de mantelzorgers in Barendrecht worden 
belast; 

6. Het onbekend is in welke mate er sprake is van (dreigende) overbelasting 
van de mantelzorger; 

7. Het onbekend is of de overbelasting zodanig van aard is dat uitval op 
korte termijn te verwachten is. 

 
Van mening is dat: 

1. De gemeente de opgelegde zorgtaken niet adequaat kan uitvoeren 
zonder mantelzorgers; 

2. Er in de komende jaren in toenemende mate een beroep zal moeten 
worden gedaan op de mantelzorgers; 

3. Er nog geen helderheid is over de exacte wijze waarop mantelzorgers 
door de gemeente worden gestimuleerd, gefaciliteerd en gewaardeerd; 



4. Het een taak is van de gemeente om de formele en informele zorg op 
elkaar af te stemmen; 

5. Het noodzakelijk is dat de gemeente een beeld krijgt van de activiteiten 
die de mantelzorgers in Barendrecht verrichten; 

6. Het noodzakelijk is om een zo exact mogelijk beeld te krijgen van de 
huidige belasting van de mantelzorgers in Barendrecht; 

7. Dat overbelasting van de mantelzorgers zeer grote risico’s (persoonlijk en 
financieel) met zich meebrengt voor de persoon in kwestie, de 
zorgvrager en de gemeente; 

8. Het noodzakelijk is om op basis van verzamelde gegevens preventieve 
maatregelen ten behoeve van de mantelzorgers te treffen. 

 
Verzoekt het college om voor april 2015: 

1. De raad duidelijkheid te verschaffen over de wijze waarop de 
mantelzorgers worden gestimuleerd, gefaciliteerd en gewaardeerd; 

2. De raad duidelijkheid te verschaffen over het aantal mantelzorgers in 
Barendrecht; 

3. De raad duidelijkheid te verschaffen over de belasting van de 
mantelzorgers in Barendrecht; 

4. De raad duidelijkheid te verschaffen over het aantal mantelzorgers waar 
overbelasting aan de orde is met dreigende uitval; 

5. Met maatregelen te komen om mantelzorgers daar waar nodig te 
ontlasten met respijtzorg, waardoor overbelasting en uitval voorkomen 
wordt. 

 
 
En gaat over tot de orde van de dag 

 

J. van der Stoep 

 

 

n.b. de CDA- fractie/indieners is/ zijn gaarne bereid om mee te denken over de 
uitvoering van deze motie. 

 


