
  

 

 

MOTIE gebruikelijke zorg en stimulering van mantelzorg   
 

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 11 september 2014, 

 

Constaterende dat: 

• In de wettekst van de Wmo 2015 het begrip ‘gebruikelijke hulp’ als volgt gedefinieerd 

wordt: hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen in redelijkheid mag worden 

verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere huisgenoten;   

• Mantelzorgers1 regelmatig hulp bieden die de ‘gebruikelijke zorg’ overstijgt en dat er 

zelfs mantelzorgers zijn die in 2015 ondersteuning zullen bieden die inwoners zonder 

mantelzorg middels een ‘maatwerkvoorziening’ ontvangen; 

• Er gelijktijdig sprake is van een verhoogd risico op overbelasting van mantelzorgers; 

• Indien deze mantelzorgers deze taken niet op zich zouden nemen, de kosten voor de 

gemeente aanzienlijk hoger zouden zijn. Dit ook het geval is wanneer mantelzorgers 

overbelast raken; 

• Uit de tekst op pagina 27 van het beleidsplan Wmo 2015 -2016 blijkt dat het vanuit 

een PGB – binnen kaders - mogelijk is aan mantelzorgers en/of personen uit het 

sociale netwerk van een inwoner een (onkosten)vergoeding te verstrekken. 

 

Overwegende dat: 

• Het wenselijk is dat het college op het punt van ‘gebruikelijke hulp’ beleid ontwikkelt. 

Het opstellen van een objectief afwegingskader wat betreft de afbakening en inzet 

van ‘gebruikelijk hulp’ kan voorkomen dat in voorkomende gevallen sprake is van 

toeval of van willekeur; 

• De inzet van mantelzorgers uitermate belangrijk is om de uitgaven binnen het Wmo 

budget te beheersen en het hiervoor wenselijk is dat belemmeringen om mantelzorg 

te bieden weggehaald worden en mantelzorgers voldoende gestimuleerd en 

ondersteund worden.  

 

Draagt het college op: 

• De raad een voorstel voor een verordening te doen waarin de richtlijnen voor 

gebruikelijke zorg worden vastgelegd , zodat gevallen waarbij sprake is van toeval en 

willekeur zoveel mogelijk voorkomen worden; 

• De raad voorjaar 2015 een voorstel te doen voor de wijze waarop (potentiële) 

mantelzorgers gestimuleerd en ondersteund worden.  

 

Fractie CDA  Fractie PvdA 

N. Linskens  M. Zaâboul 

                                                           

1 Daar waar in de tekst ‘mantelzorgers’ staat kan ook ‘personen uit het sociale netwerk van de inwoner’ 

gelezen worden.  


