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Gemeentelijk belei d mantelzorg

De raad van de gemeente Emmen i n vergadering bi jeen op 4 en 7 november 2013. Aan de orde
zijnde het raadsvoorstel RA 13.0089, begroting 2014 + bijlagen.
Constaterende dat:
er op di t moment nog geen apart gemeenteli jk belei d i s voor mantelzorg, maar i s
opgenomen i n het Wmo belei d en andere belei dsonderdelen;
onvoldoende dui deli jk i s tegen welke problemen mantelzorgers i n de gemeente Emmen
aanlopen;
ook bi j het gemeenteli jk belei d mantelzorg de laatste jaren een steeds belangri jker en
vanzelfsprekend ui tgangspunt i s geworden;
Overwegende dat:
»

het bi j mantelzorg om vri jwi lli ge zorg gaat, een vrijwillige keuze i s of zou moeten zi jn, en dat
voorkomen moet worden dat mantelzorg door morele of juridisch verpli chti ng tot stand
komt;

«

ondu
i del
i jkheden rondom mantelzorg de berei dhei d tot mantelzorg kan doen afnemen

»

overbelast
i ng van mantelzorgers vroeg of laat tot duurdere reguli ere zorg zal lei den;

»

de Landeli jke Vereni gi ng voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, Mezzo, op 28 oktober 2013
heeft aangegeven dat mantelzorgers vaak nog grote problemen ondervi nden en dat de
samenleving nog ni et klaar i s voor een grotere rol voor mantelzorgers

Verzoekt het college:
1.

Om een apart belei d voor de totale mantelzorg op te stellen, met daarbi j opgenomen:
»

het hui di ge gemeenteli jk belei d rondom mantelzorg;

»

te onderzoeken welke knelpunten mantelzorgers ondervi ngen en welke oplossi ngen
in het gemeenteli jk belei d deze knelpunten kunnen wegnemen;

»

i
b j elk belei dsonderdeel aan te geven of er sprake i s van vrijwilligheid of van morele
of juridisch verpli chti ng.

2.

Voor 1 maart 2014 een ni euw belei dsstuk voor mantelzorg aan de raad te doen toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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