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Onderwerp: Mantelzorgers meer ontzorgen
De raad van de gemeente Nijkerk in vergadering bijeen

op

26 juni 2017.

Overwegende dat:
Binnen het sociaal domein wordt gewerkt aan een kanteling van 'zorgen voor' naar'zorgen dat'.
Hierbij een beroep wordt gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de Nijkerke
samenleving.
De overheid vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning de verplichting heeft mantelzorgers te
ondersteunen en ontlasten.
Mantelzorg is onbetaaldezorg die familie en vrienden geven aan mensen die langdurig afhankelijk
zijn van zorg. Mantelzorg verlenen is geen keuze, het overkomt je,
Er steeds meer een beroep wordt gedaan op de mantelzorgers en ook vanuit het gemeentelijk
beleid inzet vanuit het sociale netwerk bij hulpvragen wordt gestimuleerd.
Er regelgeving kan zijn die belemmerend kan werken op het uiWoeren van deze mantelzorg taak.
Vanuit de transformatiegedachte in het sociaal domein het uitgangspunt is om zoveel mogelijk
maatwerk te leveren waardoor er ruimte is voor verschillen.
Er meer directe betrokkenheid (participatie) van onze inwoners gevraagd wordt bij zowel de
ontwikkeling, uiWoering als monitoring van het gemeentelijk beleid.
Uit de praktijk blijkt dat de het soms moeilijk is, waar de grenzen en mogelijkheden binnen het
beleid van de gemeente Nijkerk liggen om maatwerk te kunnen leveren. Hier lopen de
mantelzorgers, de ambtenaren, medewerkers van de gebiedsteam en andere uitvoerende
instanties tegenaan,

Verzoekt het colleqe:
Te kijken naar welke regelgeving er belemmering geeft aan de mantelzorg, en te onderzoeken op
welke wijze hierbinnen meer maatwerk kan worden geleverd ten gunste van de mantelzorger en
indien nodig belemmerende regelgeving ten gunste van mantelzorgers aan te passen;
Met de betrokken ambtenaren, medewerkers van gebiedsteam en andere organisaties die de
regelgeving moeten uitvoeren in gesprek te gaan hoe de ruimte die er in de regelgeving is om
mantelzorgers te ontlasten optimaler toe te passen en te benutten ten gunste van de
mantelzorger.
Ondertekening:
Namens de fractie van het CDA,

F.G. van Drie-Davelaar
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