
 
 
 
 
 

 

 

Motie  Mantelzorgers toch in het zonnetje😊😊 

Reg.nr. M. 23.1 

Agendapunt: vreemd aan de orde 

Onderwerp: Mantelzorgers toch in het zonnetje 

 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 16 december 2020, gehoord de 
beraadslaging en gehoord hebbende de reactie van het college bij de Begrotingsraad van 10 en 11 
november jongstleden, 
 
overwegende dat:  

- Stichtse Vecht naar inschatting van Mezzo (publicatie 2017) 2700 intensieve mantelzorgers 
kent, waarvan er 1392 zwaar belast zijn; 

- de intensieve mantelzorgers opnieuw in beeld moeten worden gebracht; 
- een intensieve mantelzorger een bewoner is die meer dan 8 uur per week en minstens 3 

maanden lang, zorg en hulp verleend aan een familielid, vriend, kennis of buur;  
- door corona allerlei begeleiding en ondersteuning zijn komen te vervallen of in uren 

verminderd zijn; 
- met name welzijnsactiviteiten veelal zijn afgelast; 
- de mantelzorgbijeenkomsten niet plaatsvinden; 
- mantelzorgers dit jaar slechts een kaart met theezakje hebben ontvangen; 
- mantelzorgers het nu extra zwaar hebben en derhalve een financieel compliment verdienen; 

 
constaterende dat:  

- de raad meermaals heeft aangegeven het Mantelzorgcompliment belangrijk te vinden; 
- er ruimte zit in de begroting; 
- de post “onvoorzien” € 90.000,00 euro bedraagt en nog niet is aangewend; 
- er dus ruimte is om in een financieel compliment per mantelzorger te voorzien; 

 
draagt het college op: 

1. een financieel mantelzorgcompliment 2020 toe te kennen aan mantelzorgers ten laste van 
de post onvoorzien uit de programmabegroting van 2020, ad € 90.000,00; 

2. de uitvoering zo snel mogelijk op te pakken maar uiterlijk  eind eerste kwartaal 2021, begin 
tweede kwartaal;  

 
 

 

Verworpen, de griffier Voor:ChristenUnie-SGP, Het 
Vechtse Verbond, PVV, Samen 
Stichtse Vecht, Streekbelangen,  

Tegen: CDA, GroenLinks, Lokaal 
Liberaal, PvdA, VVD 



 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Namens de fracties,  
 

Het Vechtse Verbond  Samen Stichtse Vecht  Streekbelangen   

Mieke Hoek   Riëtte Habes   Karin van Vliet   

 

 

PVV    ChristenUnie-SGP 

Wim Ubaghs   Ike Roetman 


