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Collegebesluit 

1. In te stemmen met het geactualiseerde mantelzorgbeleid 2022 – 2026 
2. Via bijgaande brief de adviesraad te informeren 
3. De raad hierover actief te informeren. 
 

Toelichting/achtergrond 

In het “Mantelzorgbeleid 2022 – 2026” worden mantelzorgers gezien als mede-zorgverleners met 
eventueel een eigen ondersteuningsvraag. Het verschil ten opzichte van het vorige beleid is dat we 
de mantelzorger in dit geactualiseerde beleid nog beter positioneren en versterken. Door de 
gevolgen van de pandemie, de afnemende beschikbaarheid van zorgpersoneel en de toenemende 
vergrijzing wordt een groter beroep op mantelzorgers gedaan. 
Mantelzorg maakt onderdeel uit van het gezondheidsbeleid(*) waarin staat beschreven wat we doen 
om de gezondheid te versterken. Als gemeente willen we het mogelijk maken dat mensen langer 
zelfstandig kunnen wonen, met behulp van het eigen sociale netwerk en eventueel met 
ondersteuning vanuit de gemeente of andere zorgaanbieders. Mantelzorgers hebben daarbij een 
belangrijke rol. Gemeenten hebben een wettelijke taak om mantelzorgers te ondersteunen. 
 
Het doel is iedereen te stimuleren om gezond te leven en daarbij extra aandacht te hebben voor 
inwoners bij wie dat niet vanzelf gaat. Met het beleid zet de gemeente in op preventie en 
samenwerking. Dit is tevens de motivering en basis voor de drie pijlers van het mantelzorgbeleid, 
namelijk:  
1. Preventieve aanpak 
2. Oog voor de mantelzorgers 
3. Integrale ondersteuning van de mantelzorgers 
 
Voor de totstandkoming van dit geactualiseerde mantelzorgbeleid is gekozen om de huidige 
beleidslijn voort te zetten. Immers de wetgeving over mantelzorg is onveranderd, wel is de 
noodzaak om actief mantelzorgbeleid te voeren urgent. In het coalitieakkoord ‘Grutsk en tichtby’ is 
vastgelegd dat de mantelzorgwaardering wordt verhoogd naar € 100 per kalenderjaar en 
mantelzorgcoördinatie wordt verstevigd. Over de vorm en inhoud van extra mantelzorgcoördinatie 
zal nader onderzoek worden gedaan, waarbij ook aandacht is voor verdere doorontwikkeling van 
mantelzorg, zoals bijvoorbeeld respijtzorg.   
 
In 2020 is voor het eerst via een nieuw format, namelijk een infographic in plaats van een 
traditionele beleidsnota, het beleid voor mantelzorg tot 2022 vorm gegeven. Nu is het moment om 
voor de komende collegeperiode van vier jaar het mantelzorgbeleid te actualiseren, overeenkomstig 
de ambities van het coalitieakkoord ‘Grutsk en tichtby’. 



 

 
Het geactualiseerde mantelzorgbeleid is tot stand gekomen samen met de volgende betrokken 
partners: Adviesraad Sociaal Domein en haar Wmo-werkgroep mantelzorg, stichting Sociaal 
Collectief, Mantelzorg NL en uit de eigen organisatie o.m. de gebiedsteams en de teams 
communicatie, beleid sociaal domein.  
De adviesraad Sociaal Domein heeft een positief advies uitgebracht met een voorbehoud van de 
behandeling van een aantal aandachtspunten/suggesties. Deze punten en suggesties nemen wij ook 
graag over in de uitvoering van het beleid. De Adviesraad Sociaal Domein wordt betrokken bij het 
opstellen van het uitvoeringsplan.  
  
(*) Nota gezondheid: samen doen, samen gezond Súdwest-Fryslân, 2022. 

Bijlage(n) 

Infographic mantelzorgbeleid 2022 - 2026, Advies van de adviesraad Sociaal Domein (voorheen 
adviesraad Wmo) en reactiebrief van het college. 
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