
MOTIE 
artikel 31 Reglement van Orde 

 

 
De raad van de gemeente De Bilt in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021 
 

 
Onderwerp: Continueren Mantelzorgwaardering De Bilt na 2021 
 

 
De raad, 
 
Constaterende dat: 
 
• Met ingang van 2021 de mantelzorgwaardering vanwege bezuinigingen in het sociaal 

domein feitelijk is afgeschaft; 
• De mantelzorgwaardering in De Bilt een waardecheque betrof van € 50 die bij de lokale 

economie kan worden ingewisseld; 
• Het aantal (bekende) mantelzorgers sinds 2019 is toegenomen met tenminste 100 en het 

steunpunt mantelzorg zich succesvol heeft ontwikkeld (Kadernota 2021-2025); 
• Er in 2020 vanwege corona een verzwaring van de mantelzorgtaken is geconstateerd 

omdat veel instellingen voor dagbesteding de deuren tijdelijk moesten sluiten; 
• De psychische belasting van mantelzorgers is toegenomen door het risico van 

besmettingsgevaar (Corona Crisis- en Herstelplan);  

• Onderzoek van Ecorys laat zien dat de inzet van mantelzorgers in De Bilt jaarlijks een 

(zorg)waarde vertegenwoordigt van tussen de 82 en 112 miljoen euro; 

• Artikel 2.16 WMO luidt: “Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorg 

draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de 

gemeente.” 

• Voor het jaar 2021 de raad heeft besloten de waardering van mantelzorgers eenmalig te 

continueren door voor max. € 60.000 bonnen te verstrekken die zijn te besteden bij 

horecaondernemers en niet-essentiële winkels (uitgangspunten Crisis- en Herstelplan 

Corona); 

 
Overwegende dat:  
 
• De inzet van mantelzorgers naar verwachting dringend gewenst blijft na 2021 en daarmee 

voorkomen wordt dat een beroep wordt gedaan op (duurdere) reguliere zorg / WMO;  
• Dat mantelzorg niet vanzelfsprekend is en dat een kleine dankzegging vanuit de gemeente 

voor de samenleving en voor mantelzorgers veel kan betekenen in waardering en 
erkenning; 

• Per 1 september steunmaatregelen van het Rijk wegvallen en de lokale economie daarna 

nog wel een zetje in de rug kan gebruiken; 

 
Verzoekt het college:   
 
• De mantelzorgwaardering na 2021 te continueren op basis van bovengenoemde 

uitgangspunten uit het Crisis- en Herstelplan Corona (budget € 60.000, besteden in de 
horeca en niet-essentiële winkels); 

• Bij de opstelling van de ontwerp programmabegroting 2022 dekking te zoeken in de 
structurele meevaller ontkoppeling risicodeling RDWI. 

 
en gaat over tot de orde van de dag.  
 

 

https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/onderzoek-mantelzorgers-zijn-miljarden-euro-s.256121.lynkx
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