




 

 

           Raadsfractie  CDA in de gemeente Tynaarlo 
 
 
 
 
 
 

Eelde,  10 juli 2019 
 
 
Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders 
Kornoeljeplein 1 
9481 AW VRIES. 
 
 
Onderwerp: regeling waardering mantelzorgers 
 
 
Geacht College, 
  
Langs deze weg willen wij uw aandacht vragen voor het belangrijke werk van de 
mantelzorgers in onze gemeente.  
Vaak zorgen die mensen als vanzelfsprekend voor een vader, moeder of kind. Anderzijds 
is het ook zo, dat voor veel betrokkenen mantelzorg geen vrijwillige keuze is. Het kan 
voldoening bieden, maar ook kan het tot overbelasting van een mantelzorger leiden.  
De waarde van deze zorg is groot. Het draagt bij aan het welbevinden van en de zorg voor 
zorgvragers en ook aan beperking van de maatschappelijke kosten voor zorg en 
ondersteuning.  
De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor het waarderen van mantelzorgers. 
Het is aan de gemeente om vorm te geven aan de waardering van de mantelzorger. Het 
doel van de waardering is dat de mantelzorgers erkenning krijgen voor voor de belangrijke 
rol en functie die zij vervullen. Door het bieden van de waardering kan de gemeente de 
mantelzorgers de dank overbrengen voor alle inspanningen die zij leveren. Hierdoor 
kunnen de mantelzorgers zich daadwerkelijk gewaardeerd voelen. Ook kan door een vorm 
van waardering meer zicht worden verkregen op de omvang van de mantelzorg in de 
gemeente, waardoor het ook mogelijk wordt om hen in voorkomende gevallen te kunnen 
ondersteunen.  
Het is bekend dat ook de rijksoverheid het van groot belang vindt, dat er een periodieke 
waardering van plaatsvindt voor de mantelzorgers.   
Het is aan de gemeente om hiervoor beleid te ontwikkelen en deze in een verordening 
vast te leggen.  
Wij leggen hierbij de vraag aan u voor om een regeling te ontwerpen waarin de toekenning 
van waardering voor het werk van de  mantelzorgers wordt geregeld.  
 
Wij zien uw reactie op bovenstaande verzoek met belangstellIng tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de  CDA fractie  
Hanneke Wiersema, fractievoorzitter. 
 
                           Correspondentieadres:  Kosterijweg 20, 9761 GE Eelde 
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