
 
 

MOTIE VAN DE RAADSLEDEN ELS BERKHOUT (CDA), IRENE PARREN (LEEFBAAR 
RIDDERKERK) EN ROBERT KOOIJMAN (CHRISTENUNIE) INZAKE EIGEN BIJDRAGE 
RESPIJTZORG EN BEGELEIDING MANTELZORGERS 
 
Voorgesteld: 3 november 2016 
 
Nr. 2016 – 100 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020; 
 
overwegende dat:  
 
1. mantelzorg een zware en intensieve taak kan zijn;  
2. mantelzorgers er vaak niet voor kiezen om te gaan zorgen, het overkomt hen, omdat ze een 

emotionele band hebben met degene die zorg nodig heeft; 
3. praktische ondersteuning, respijtzorg en begeleiding verlichting kan geven aan de mantelzorger; 
4. de financiële eigen bijdrage een drempel kan zijn voor de mantelzorger om gebruik te maken van 

respijtzorg en (lichte) begeleiding;  
5. de hoogte van de eigen bijdrage vaak niet in verhouding staat tot de gewenste lichte vorm van 

begeleiding; 
6. een preventieve maatregel als begeleiding en respijtzorg hogere zorgkosten kan voorkomen; 
  
overwegende tevens dat: 
1. een te hoge eigen bijdrage in de gemeentelijke Wmo kan leiden tot zorgmijding; 
2. zorgmijding vervolgens weer kan leiden tot isolement en/of hogere zorgkosten; 
3. dit in strijd is met de bedoeling van de Wmo; 
 
is van mening dat: 
a. mantelzorg zeer gewaardeerd moet worden en de belangeloze inzet heel waardevol is voor onze 

samenleving. Als overheid hebben wij een taak om hen daar in goed te ondersteunen; 
b. inzicht in het huidige beleid zorgt voor goede sturingsinformatie; 
 
verzoekt het college; 
 
a. een voorstel uit te werken met als keus om de eigen bijdrage Wmo bij respijtzorg en begeleiding 

substantieel te verminderen of op nul te zetten en dit voorstel uiterlijk voor besluitvorming in de 
raadsvergadering 23 februari 2017 aan de raad voor te leggen; 

b. bij elke keus aan te geven dat, als de raad daartoe besluit, de wijziging van kracht wordt met 
ingang van 1 januari 2017; 

c. daarbij te betrekken of de kosten gedekt kunnen worden uit het overschot Wmo; 
en tevens om: 

d. een onderzoek te doen naar de mate van zorgmijding in relatie tot de (hoogte van de) eigen 
bijdrage voor de andere onderwerpen binnen de Wmo en de resultaten van dit onderzoek uiterlijk 
31 maart 2017 mee te delen aan de raad; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Els Berkhout, CDA         Irene Parren, Leefbaar Ridderkerk         Robert Kooijman, ChristenUnie  

 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 19: LR, EvR, PvdA, CDA, D66GL, CU 
Tegen 8: SGP, VVD, P18P 
 
Afgedaan in de commissievergadering Samen leven d.d. 11 mei 2017 n.a.v. afdoeningsbrief 
1201824 

 
 


