
                     
 

 Amendement 

 
  
Raadsvergadering 12 november 2020 
 
 
Onderwerp: Najaarsnota 2020 (Raadsvoorstel 20R.00992) 
 
 
De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater, stelt voor om het raadsbesluit als 
volgt te wijzigen: 
 

1. De Najaarsnota 2020 vast te stellen met in acht name van de in beslispunt 2 genoemde 
financiële mutatie; 
 

2. De financiële mutatie als onder punt 12 in het betrokken raadsvoorstel (20R.00992), t.w. 
“Mantelzorg” te laten vervolgen door een mutatie 12a, luidende als volgt: 

  “storten “vervallen budgetoverheveling mantelzorg” in een te vormen reserve  
  Mantelzorg/respijtzorg” met een bedrag van -45.000 in de kolom 2020; 
 

3. Het nadelige saldo van € 24.322,= door middel van een begrotingswijziging te verwerken 
in de begroting 2020. 

 
 
Toelichting. 
 
Mantelzorg overkomt je.  
Dat doe je als een naaste je zorg nodig heeft.  
Dat verdient vanuit de gemeente alle ondersteuning.  
Daarvoor is de post “mantelzorg” in de begroting bedoeld. Om actieve ondersteuning voor 
mantelzorgers te bieden, zodat zij hun mantelzorg kunnen blijven bieden. Die ondersteuning kan 
niet alleen maar bestaan uit een waardering. 
In het verlengde van mantelzorg staat respijtzorg: vervangende zorg om de mantelzorg een tijdje 
over te nemen, om bij te komen of om er even tussen uit te kunnen. Met het toenemen van de 
hoeveelheid mantelzorg door b.v. vergrijzing zal ook de noodzaak van respijtzorg groter worden.  
Uit landelijk onderzoek blijkt dat respijtzorg een grote onbekende is bij mantelzorgers en dat er 
daarom nog maar weinig gebruik van wordt gemaakt; 
(zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/31/rapport-aanjager-respijtzorg )    
Mantelzorgers moeten daarom veel actiever en individueler geïnformeerd worden over de 
respijtzorgmogelijkheden die hen ter beschikking staan om “even tot rust te komen”. 
Hiervoor zijn nieuwe initiatieven nodig om die grotere bekendheid te organiseren. 
De ongebruikte middelen, die beschikbaar gesteld waren voor mantelzorg, moeten daarom 
beschikbaar blijven voor dit doel.  
Door de vorming van een reserve kunnen ook de komende jaren niet gebruikte middelen 
beschikbaar blijven voor mantelzorg en respijtzorg. 
 
 
 

Fractie gemeenteraad 

Oudewater 



 
Ondertekening en naam: 
 
 
 
Namens de fractie van het CDA, 
K. de Bruijn 
       
 
Dit amendement is:  aangenomen / verworpen  in de vergadering van 12 november 2020. 
 
Stemverhouding:  Fracties voor:   Fracties tegen: 
       ………………………….. …………………………. 
                                       …………………………..           ………………………… 
   ………………………….. …………………………. 
   ………………………….. …………………………. 
 
 
De griffier,     De voorzitter, 
 
 
A. van der Lugt                                        W. G. Groeneweg 
 
 


