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Commissiegriffier: O. Vliegenthart | 0348-428619 | raadsgriffie@woerden.nl 
 

De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over de stukken aan de opsteller(s) zijn 
gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk. De 
annotatie is een ambtelijk product van de griffie en dient ter ondersteuning van de raad. Fracties kunnen de 
genoemde punten naar eigen inzicht wel of niet betrekken bij hun inbreng; het is overigens niet de bedoeling dan 
naar de griffie te verwijzen. 
 

 

Raadsinformatiebrief (16R.00619) advies Participatieraad Woerden op de 
Mantelzorgnotitie Woerden 2016 
 

1. Doel van de bespreking  
De raadsinformatiebrief is geagendeerd op verzoek van de fractie van het CDA. De fractie wil met de 
commissie en met het college de laatste opmerking van de Participatieraad bespreken (zie hieronder), 
namelijk over het ontbreken van concrete acties. 
 
Voor de behandeling is wethouder Koster uitgenodigd. 
 

2. Voorgeschiedenis (chronologisch) 
 

10 november 
2016 
raadsvergadering 

Motie Adempauze (mantelzorg/respijtzorg) 
Bij de behandeling van het beleidsplan Sociaal Domein wordt een motie 
aangenomen waarin het college wordt verzocht om: 
“Uiterlijk 1 april 2015 te komen met een voorstel dat beoogt om mantelzorgers 
actief en integraal te ondersteunen en daarin onder meer aandacht te geven aan:  
1. het actief bij de doelgroep onder de aandacht brengen van de mogelijkheid 

van respijtzorg/kortdurend verblijf (adempauzes),  
2. het voortzetten van de huidige regeling mantelzorgcompliment of te zoeken 

naar andere vormen van gelijkwaardige waardering, waarbij mantelzorgers & 
mantelzorgorganisaties (zoals het steunpunt mantelzorg, Mezzo, etc.) worden 
betrokken.” 

 

1 april 2015 
commissie Welzijn 

Rib (15R.00102) voorstel ondersteuning mantelzorgers en jaarlijkse blijk van 
waardering 
Wethouder Koster zegt toe om na te denken over de mogelijkheid om iets te doen 
richting werkgevers met betrekking tot mantelzorg, onder andere in overleg met 
de Ondernemerskring Woerden. De uitkomsten worden na de zomer 
(september/oktober) gedeeld met de raad. 
 

29 oktober 2016 
begrotingsraad 

Raadsvoorstel (15R.00575) inzake programmabegroting 2016-2019 
De raad ontvangt een Rib inzake een overzicht van instrumenten/mogelijkheden 
rond respijtszorg voor mantelzorgers en wat het college voornemens is te gaan 
doen om mantelzorgers verder te ondersteunen. 
 

30 maart 2016 Rib (16R.00151) Procesvoorstel mantelzorgvisie 
“Vervolg: 
1. Gesprek in mei met inwoners van Woerden die met mantelzorg van doen 

hebben, de participatieraad, vrijwilligersorganisaties, kerken, Welzijn 
Woerden, Mezzo, werkgevers en ander stakeholders over de behoefte van 
mantelzorgers aan ondersteuning en respijtzorg.  

2. Het college zal in Q3 met een voorstel komen voor mantelzorgondersteuning 
en respijtzorg.” 

 
7 juli 2016 Rib (16R.00344) beantwoording art 40 vragen CU/SGP inzake ondersteuning 

mantelzorgers 
 

5 oktober 2016 
commissie Welzijn 

Raadsinformatiebrief (16R.00559) Mantelzorgnotitie gemeente Woerden 2016 
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27 oktober 2016 Raadsinformatiebrief (16R.00619) advies Participatieraad Woerden op de 
Mantelzorgnotitie Woerden 2016 
Punt 6 van de kanttekeningen en opmerkingen van de Participatieraad: 
“Ten slotte constateren we dat er al jarenlang een probleem is met het van de 
grond krijgen van mantelzorgondersteuning en dat dit niet de eerste notitie is. 
De Participatieraad mist een concreet voorstel in de notitie, waarin duidelijk staat 
aangegeven welke acties er ondernomen gaan worden, inclusief een tijdpad. Wij 
dringen er bij het College op aan deze concrete acties te formuleren.” 
 

 
3. Vervolgprocedure 

Als de commissie van oordeel is dat het onderwerp voldoende is besproken, is er geen 
vervolgbehandeling. De commissie kan desgewenst een ander vervolg voorstellen of fracties kunnen 
aankondigen in een raadsvergadering moties ter zake in te willen dienen. 
 

4. Bijzonderheden 
- 
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