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De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

Artikel 1.1.1 wordt als volgt gewijzigd: 

1. De definitie van «algemene voorziening» komt als volgt te luiden; 
– algemene voorziening: aanbod van diensten of activiteiten dat, zonder 

voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en 
mogelijkheden van de gebruikers, toegankelijk is en dat is gericht op 
maatschappelijke ondersteuning;. 

2. De definitie van «mantelzorg» komt als volgt te luiden: 
– mantelzorg: hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, 

beschermd wonen, opvang, jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van 
jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzeke-
ringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande 
sociale relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpver-
lenend beroep;. 

II

Artikel 2.2.2 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt het cijfer 1 geplaatst. 

2. Na het eerste lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende: 
2. Het college bevordert en treft voorts de algemene voorzieningen die 

ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid, noodza-
kelijk zijn om de onderscheiden categorieën van mantelzorgers en 
vrijwilligers zoveel mogelijk in staat te stellen hun taken als mantelzorger 
en vrijwilliger uit te voeren. 
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III

In artikel 2.3.2, tweede lid, wordt na onderdeel c een onderdeel 
ingevoegd, luidende: 

ca. de behoefte aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger 
van de cliënt;. 

Toelichting  

Als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg zal er naar 
verwachting een groter beroep worden gedaan op mantelzorgers. Om 
mantelzorgers in staat te stellen de hulp aan een hulpbehoevende 
persoon langer vol te houden, wordt met dit amendement uitvoering 
gegeven aan motie-Van der Staaij, Van ’t Wout, Otwin van Dijk, Bergkamp 
en Dik-Faber (33 750 XVI, nr. 44) om niet alleen maatwerk te bieden aan de 
cliënt, maar ook aan diens mantelzorgers. Hiermee kan de vraag naar 
professionele vormen van zorg en ondersteuning afnemen of worden 
uitgesteld. 

Dit amendement verbetert in de eerste plaats de definitie van 
mantelzorg. Met de voorgestelde toevoeging dat het ook gaat om hulp ten 
behoeve van jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en 
zorg en overige diensten als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, wordt 
verhelderd dat de gemeente ook een taak heeft om deze mantelzorgers te 
ondersteunen. Dat kan door het treffen van algemene maatregelen en 
voorzieningen, maar eventueel kan dit (zoals de regering aangeeft in de 
nota naar aanleiding van het nader verslag, p. 89 en 90) ook leiden tot een 
aanvraag van een mantelzorger voor zijn eigen maatschappelijke 
ondersteuning (d.w.z. ondersteuning van zijn zelfredzaamheid of 
participatie), waar hij al dan niet in verband met het verlenen van 
mantelzorg aan een ander, behoefte aan heeft. Hij is dan ook zelf cliënt. 
Als hij zijn behoefte aan maatschappelijke ondersteuning meldt bij het 
college, komt de procedure op gang om daarin te voorzien en heeft hij op 
gelijke voet met alle andere ingezetenen recht op een maatwerkvoor-
ziening, voor zover zijn problematiek onvoldoende is op te lossen door 
gebruik te maken van hulp van anderen, algemene maatregelen of 
algemene voorzieningen. Als de behoefte aan maatschappelijke onder-
steuning afhankelijk is van het geven van de mantelzorg, kan de 
toekenning van de maatwerkvoorziening in de tijd afhankelijk worden 
gesteld van de combinatie met het verlenen van mantelzorg. 

In de tweede plaats regelt dit amendement dat het college niet alleen 
algemene maatregelen moet treffen ter ondersteuning van mantelzorgers 
en vrijwilligers, maar ook algemene voorzieningen moet bevorderen en 
treffen die ter uitvoering van het plan, bedoeld in artikel 2.1.2, tweede lid, 
noodzakelijk zijn om de onderscheiden categorieën van mantelzorgers en 
vrijwilligers zoveel mogelijk in staat te stellen hun taken als mantelzorger 
en vrijwilliger uit te voeren. Mogelijke voorbeelden van algemene 
voorzieningen zijn het wegnemen van belemmeringen door het organi-
seren van scholing van mantelzorgers en vrijwilligers, het bieden van 
advies en informatie of lotgenotencontact, het inrichten van een mantel-
zorgsteunpunt, het beschikbaar stellen van een «mantelzorgmakelaar» of 
een digitaal matchingsysteem voor vraag en aanbod van vrijwilligers. 

Aangezien de definitie van «algemene voorziening» geen rekening 
houdt met mantelzorg en vrijwilligerswerk, wordt deze definitie in 
overeenstemming gebracht met de memorie van toelichting. Tegelijkertijd 
wordt met de keuze voor de definitie «maatschappelijke ondersteuning» 
duidelijk dat de algemene voorzieningen voor cliënten gericht blijven op 
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het bevorderen van de zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen 
en opvang. 

Ten slotte verbetert het amendement de positie van de mantelzorger in 
het onderzoek als bedoeld in artikel 2.3.2. Het college krijgt niet slechts de 
opdracht om de mogelijkheden van de mantelzorger, maar ook de 
grenzen aan de belastbaarheid en de ondersteuningsbehoeften van de 
mantelzorger in kaart te brengen. Als blijkt dat behoefte bestaat aan 
maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorger, kan de gemeente dit 
integraal meenemen in de besluitvorming. 

Van der Staaij
Otwin van Dijk 
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