
 

A17 Amendement aanpassing communicatieplan respijtzorg voor inwoners, 

mantelzorgers en professionals, uitbreiding van het aanbod 

Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor bij het agendapunt Raadsvoorstel 

(17R.00765) inzake Programmabegroting 2018-2021.  

 

De raad besluit: 

Beslispunt 1 te wijzigen zodat dit als volgt komt te luiden 

1. De begroting vast te stellen met inachtneming van het volgende: 

In programma 3 Sociaal Domein wordt in het thema ‘Maatschappelijke ondersteuning en 

maatschappelijke betrokkenheid’ bij het maatschappelijk effect ‘Voldoende ondersteuning 

voor inwoners die niet thuis wonen’ onder inspanningen de passage: 

‘Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals, uitbreiding 

van het aanbod’ 

vervangen door de volgende passage:  

‘Communicatieplan respijtzorg voor inwoners, mantelzorgers en professionals start in  

Q1 2018 en wordt vervolgens structureel uitgevoerd. Uitbreiding van het aanbod respijtzorg 

start in Q1 2018 en is gerealiseerd in Q2 2018.’ 

 

Toelichting 

Uit de schriftelijke beantwoording op de vraag wanneer de inspanning omtrent het 

communicatieplan gerealiseerd moet zijn, bleek dat dit Q4 2018 betreft. De noodzaak is 

echter groot. Uit het Nationaal Mantelzorgpanel van Mezzo blijkt dat mantelzorgers slecht op 

de hoogte zijn van de mogelijkheden om de zorg tijdelijk over te dragen. Eén op de vijf 

mantelzorgers weet niet wat respijtzorg is. Van de mantelzorgers die het wel weten, maakt 

het grootste deel er geen gebruik van terwijl zij dat wel zouden willen. De gemeente heeft 

hier een belangrijke taak in om voorlichting te geven en respijtzorg te bevorderen.  

Op 6 november 2014 jl. is de ´motie Adempauze mantelzorg – respijtzorg´ daartoe 

aangenomen met als oproep om uiterlijk 1 april 2015 te komen met een voorstel dat beoogt 

om mantelzorgers actief en integraal te ondersteunen en daarin aandacht te geven aan het 

actief bij de doelgroep onder de aandacht brengen van de mogelijkheid van 

respijtzorg/kortdurend verblijf (adempauzes).  
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