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Waardering mantelzorgers

Geacht college,
Van de mantelzorgers in Hengelo wordt veel gevraagd, wat LokaalHengelo betreft te veel!
Van de reeds zwaarbelaste of overbelaste mantelzorgers (met name in de ouderenzorg) wordt nu en in de
toekomst nog meer gevraagd. Wederom doet het college tijdens de politieke markt over het
Interventieprogramma Sociaaldomein (noodgedwongen) een beroep op deze groep mensen. En nu verdwijnt
ook nog eens het steunpunt, de Stichting Informele Zorg Twente, waar zij met hun vragen terecht konden.
De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
wonen (met behoud van kwaliteit van leven). De gemeente geeft hierbij ondersteuning thuis via de Wet
Maatschappelijke ondersteuning (WMO). Onderdeel van deze wet is ook de ondersteuning en ontlasting van
de mantelzorgers.
LokaalHengelo vindt de mantelzorgers belangrijk, zij zetten zich naast hun eigen werk, school en gezin in voor
naasten die zonder hun hulp niet meer thuis kunnen wonen en leven. Naast dat deze mantelzorg erg
belangrijk is voor de naaste, is deze zorg ook heel belangrijk voor de gemeente, omdat door de inzet van
mantelzorgers de gemeentelijke kosten voor de zorg nog enigszins betaalbaar is.
Willen wij als gemeente inwoners nog meer “stimuleren” tot het verlenen van nog meer zorg aan hun naasten,
dan moeten wij als gemeente ook waardering voor tonen voor deze vorm van zorgverlening. Deze waardering
kunnen wij als gemeente op verschillende manieren tonen. Bijvoorbeeld door elk jaar op 10 november (Dag
van de Mantelzorg) de mantelzorgers in Hengelo in het zonnetje te zetten en hun namens de gemeente te
bedanken voor hun inzet, net als dit nu jaarlijks gebeurd voor de Hengelose veteranen.
De gemeente zou zich als missie moeten stellen om ervoor te zorgen dat iedere mantelzorger zich dagelijks
gewaardeerd voelt voor zijn of haar inzet en hij of zij naast het leveren van mantelzorg door ondersteuning van
de gemeente op een passende manier kan deelnemen aan het maatschappelijke leven (werk, school, vrijetijd).
De Stichting Onbekende Helden zet zich actief in om te bewerkstelligen dat veteranen een voorkeursrol krijgen
bij het invullen van arbeidsplaatsen direct gelinkt aan opdrachten en aanbestedingen van het Ministerie van
Defensie. Daarnaast willen zij de maatschappelijke discussie over de waardering voor veteranen binnen de
Nederlandse samenleving en het bedrijfsleven op gang brengen, alsook de interactie aangaan om een breder
draagvlak voor veteranen te creëren. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door zichtbaarheid te verkrijgen
middels de Onbekende Helden stickers, die aangeven welke organisaties en bedrijven zich inzetten voor
veteranen.
Ook is er de veteranenpas, bedrijven bieden hier veteranen kortingen of acties uit waardering voor de door de
veteranen geleverde inzet.
Het bovenstaande initiatief zou als mooi voorbeeld kunnen dienen voor de gemeente om op deze wijze
mantelzorgers te ondersteunen en te waarderen voor hun inzet.

Vragen
1.
2.
3.

Is het college bereid om mantelzorgers extra te ondersteunen nu er weer extra inzet van hun wordt
gevraagd?
Is het college bereid om mantelzorgers jaarlijks uit te nodigen voor een “happening” waarbij de
mantelzorgers worden bedankt voor hun inzet en in het zonnetje worden gezet, net zoals de
gemeente doet voor de Hengelose veteranen?
Is de gemeente bekend met de Stichting Onbekende Helden, zoals hierboven beschreven? Is het
college bereid om te onderzoeken of er vanuit de gemeente een soortgelijk initiatief ontplooit kan
worden in Hengelo, of dit initiatief ontplooien samen met andere Twentse gemeenten en bedrijven,
om zo onze mantelzorgers te ondersteunen en waarderen?

Wij kijken uit naar het antwoord op onze vragen.
Namens Lokaal Hengelo,

Met vriendelijke groet,
Patrick Rillmann

