
MOTIE VAN HET RAADSLEDEN IRENE PARREN (LEEFBAAR RIDDERKERK) EN ROBERT 
KOOIJMAN (CHRISTENUNIE), INZAKE MANTELZORG 
 
Voorgesteld: 27 november 2014 
 
Nr. 2014 - 31 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, nr. 79075, agendapunt 7, om het Beleidsplan Ridderkerk Wmo 2015-2018 vast te 
stellen; 
 
constateert dat; 
 

a. per 1 januari 2015 de gemeente verantwoordelijk wordt voor de zorg van haar inwoners 
en een groot gedeelte van deze zorg wordt uitgevoerd door mantelzorgers; 

b.   de gemeente van mening is dat mantelzorgers gestimuleerd, gefaciliteerd en 
gewaardeerd moeten worden; 

c.   de gemeenteraad geen duidelijk beeld heeft van het aantal mantelzorgers en de 
hoeveelheid zorg die zij verlenen en in welke mate zij worden belast;  

d.   het onbekend is of er sprake is van overbelasting en of de overbelasting van zodanige 
aard is dat uitval op korte termijn te verwachten is;  

 
spreekt uit dat; 
 

a. mantelzorgers een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren door langdurig en 
onbetaald voor hun zieke familieleden of vrienden te zorgen; 

b. mantelzorgers cruciaal zijn voor het goed functioneren van de zorg; 
c.    er de komende jaren in toenemende mate een beroep zal worden gedaan op de 

mantelzorgers; 
d.   het van belang is dat de gemeente de activiteiten die de mantelzorgers in Ridderkerk 

verrichten in beeld krijgt; 
e. het inzicht in deze activiteiten een basis vormt om zonodig preventieve maatregelen te 

kunnen treffen ten behoeve van de mantelzorgers; 
 
verzoekt het college om inzichtelijk te maken; 
 

1. het aantal mantelzorgers in Ridderkerk; 
2. de aard en omvang van de activiteiten die de mantelzorgers in Ridderkerk verrichten; 
3. de wijze waarop mantelzorgers worden gestimuleerd, gefaciliteerd en gewaardeerd; 
4. de mate van overbelasting en/of er sprake is van dreigende uitval; 
5. deze gegevens aan de raad te verstrekken vóór 31 maart 2015; 

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

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Voor 16: LR, CU, PvdA, CDA, D66/GL 
Tegen 12: VVD, EvR, SGP 
 
Afgedaan in de commissie Samen leven d.d. 5 februari 2015 


