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Motie: zorg voor de mantelzorger

De raad van Doetinchem, in vergadering bijeen op donderdag 31 oktober 2019,

overwegende dat:

- het aantal mantelzorgers en het beroep dat er de laatste jaren op hen wordt gedaan erg
is toegenomen; sterker nog, zonder mantelzorgers zouden we in Doetinchem hopeloos
in de problemen komen;

- de mantelzorgers, al dan niet formeel geregistreerd, een belangrijk maar kennelijk
weinig zichtbare plek innemen bij wat wij beschouwen als voorliggende ondersteuning in
het eigen netwerk van (potentiele) clienten van de gemeente;

- de samenleving bij het in stand houden en verstevigen van de mantelzorg veel bast heeft
omdat zij ondersteuning bieden die dichtbij en meer in de 'normaliteit' plaats vindt dan
professionele hulp;

- er de komende jaren alleen nog maar meer een beroep op de mantelzorger zal worden
gedaan en dat de mantelzorgers zwaarder belast zullen worden;

- uit gesprekken met mantelzorgers en organisaties die zich met mantelzorg bezig houden
Haar voren komt dat er gelukkig een aantal zaken goed geregeld is voor de
mantelzorgers;

- een aantal zaken echter ook gemist wordt, zoals: het ontbreken van een goed vindbare
sociale kaart t.b.v. de mantelzorgers, adequate ondersteuning in crisissituaties en -last
but not least, erkenning voor het werk wat ze verzetten;

roept het college op:
)1~L`~, ~'~%~6i~''~' ~'

• opdracht geven Haar verdere uitbouw van de mantelzor aarbij in e~k geval de
volgende zaken to betrekken:

o een goed vindbare sociale kaart
0 ondersteuning bij crisissituaties. Soms is de normale werkwijze niet toereikend.

Als een gezin of een huishouden geconfronteerd wordt met een crisis zoals bijv.
een chronische ziekte van een moeder, is er niet altijd een mantelzorger
beschikbaar. Wij vragen het college om een oplossing om deze mensen direct to
helpen. Zodat er niet heen en weer verwezen wordt en lang wordt gewacht.



o scholing van en waardering voor mantelzorgers
• De gemeenteraad hierover terugkoppeling to geven uiterlijk eerste helft van 2020;

en spreekt af:
• De waardering voor de mantelzorger duidelijker to uit to spreken als raad

Vanuit de gemeenteraad kunnen we meer erkenning geven aan de mantelzorgers.
Door een actieve bijdrage to leveren aan "de dag van de mantelzorg" als raad, geven
we de mantelzorgers de waardering die ze verdienen.

En gaat over tot de orde van de dag.
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