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Motie Mantelzorg

De Raad van de gemeente Oss in vergadering bijeen op L7 december 2OL5

Constaterende dat:

-

De gemeente Oss mantelzorgers een warm hart toedraagt en hen van

-

harte wenst te ondersteunen.
De gemeente Oss in samenwerking met de nieuwe welzijnsorganisatie
ONS WELZIJN en de WMO Raad waardering voor mantelzorgers uit wil
spreken.

-

Het vaste compliment mantelzorg door de regering is afgeschaft.
Gemeenten zelf de mogelijkheid hebben om invulling te geven aan de
waa rdering en ondersteu

-

n

i

ng va n ma ntelzorgers.

Het budget voor waardering mantelzorg is overgeheveld naar het
gemeentefonds.
De vorm waarin de gemeente Oss mantelzorg wilwaarderen ten goede

komt aan mantelzorgers en de mensen die mantelzorg ontvangen.
Overwegende dat

-

de waardering voor mantelzorgers tot uitdrukking moet komen,
de vorm van de waardering zo passend, positief en eenvoudig mogelijk

-

moet worden georga niseerd,
de gemeente en de zorgaanbieder en de welzijnsorganisatie (ONS
WELZIJN),de mantelzorger als medehulpvrager ziet,

-

de gemeente en zorgaanbieder en de welzijnsorganisatie (ONS WELZIJN)
de kortdurende opvang /respijtzorg, beter onder de aandacht brengt bij

de mantelzorgers en hulpvragenden

in kaart wordt gebracht of er een beter coaching- en begeleidings traject
georganiseerd kan / moet worden voor zowel mantelzorgers als voor
medewerkers van gemeente en welzijnsorganisatie (ONS WELZIJN) om
de hulpvraag voor mantelzorg beter in beeld te krijgen
het goed is om verstandig om te gaan met de sollicitatieverplichting en in
overleg te gaan met werk en inkomen indien de mantelzorger een
bijsta ndsu itkering ontva ngt,

het mantelzorg compliment zoals het in 2OLS is opgezet geëvalueerd
moet worden.
de middelen die beschikbaar zijn voor mantelzorgers ingezet worden
voor de mantelzorger en hulpvrager,
Samen met de sociale teams en de zorgaanbieders te kijken wie zijn

mantelzorgers en wat hebben ze nodig.
Draagt het college op een voorstel aan de raad ter besluitvorming voor

te leggen waarin bovenstaande verwerkt is en na besluitvorming in de
raad deze informatie kenbaar te maken via de gemeentelijke
com m u nicatiemiddelen en aa ngesloten orga nisaties.

En ga

over tot de orde van de dag.
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