
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inleiding 

De raad heeft op 30 oktober 2008 het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 

2008-2011 in Haarlem vastgesteld. Een van de in het Beleidsplan benoemde 

prioriteiten is het verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers. Het college 

heeft toegezegd de uitwerking hiervan aan de raad voor te leggen. Het voorliggende 

Plan van aanpak voorziet hierin. 

 

Voorstel aan de raad 

1. Het college stelt de raad voor het Plan van aanpak Verbeteren van de 

ondersteuning aan mantelzorgers vast te stellen.  

2. Het college stelt de raad voor per 2011 structurele middelen beschikbaar te 

stellen voor verbetering van de ondersteuning aan mantelzorgers na 

evaluatie van de maatregelen eind 2010, en hiervoor € 50.000,- te 

reserveren binnen de structurele ruimte Subsidies Wonen Welzijn Zorg 

(kostenplaats 1134. 4791.1000) en € 50.000,-, binnen de middelen die 

beschikbaar zijn gesteld voor de verhoging van het budget voor 

welzijnswerk zoals vastgelegd in de Kadernota 2008 en het Beleidsplan 

Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011 (kostenplaats 

1134.4669.1000). 

 

Beoogd resultaat 

Uitvoering van het Plan van aanpak Verbeteren van de ondersteuning aan 

mantelzorgers en dekking voor de structurele financiele effecten.  

 

Argumenten 

Het Plan van aanpak Verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers voorziet 

in een intensivering en vernieuwing van de ondersteuning aan mantelzorgers. De 

looptijd van het project is twee jaar. Voor de structurele effecten van de 

intensivering en vernieuwing stelt het college de raad structurele middelen voor na 

een evaluatie eind 2010.  

 

Kanttekeningen 

n.v.t.  

 

Uitvoering 

De uitvoering van het Plan van aanpak wordt na besluitvorming in de raad ter hand 

genomen. Dit gebeurt door middel van intensieve samenwerking met relevante 

organisaties.  
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Bijlagen 

Plan van aanpak Verbeteren van de ondersteuning aan mantelzorgers.  
 
de secretaris, de burgemeester, 
drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders; 

 

Besluit: 

 

1.  In te stemmen met het Plan van aanpak Verbeteren van de ondersteuning aan 

mantelzorgers. 

 

2.  Na evaluatie van de maatregelen eind 2010, per 2011 structurele middelen 

beschikbaar te stellen voor verbetering van de ondersteuning aan 

mantelzorgers, en hiervoor € 50.000,- te reserveren binnen de structurele 

ruimte Subsidies Wonen Welzijn Zorg (kostenplaats 1134. 4791.1000) en  

€ 50.000,-, binnen de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de verhoging 

van het budget voor welzijnswerk zoals vastgelegd in de Kadernota 2008 en 

het Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning 2008-2011 (kostenplaats 

1134.4669.1000). 

 

Gedaan in de vergadering van…………..  

 

 

De griffier,      De voorzitter,  

 


