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Onderwerp 

Presentatie van de doelenboom mantelzorg. 

 

Aanleiding 

Eind 2016 zijn de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen begonnen met het outcome 

traject voor het mantelzorgbeleid. In de drie gemeenten gingen mantelzorgers, 

zorgprofessionals en welzijnsstichting in gesprek over de behoeften van mantelzorgers. 

 

In vier sessies hebben we een doelenboom gemaakt bestaande uit een hoofddoel, 

subdoelen en meetindicatoren. In de laatste sessie werd de samengevoegde doelenboom 

van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen voorgelegd aan de deelnemers. 

 

Deze (HLT) doelenboom willen de deelnemers van de werksessie Hillegom graag 

presenteren aan de commissie van de gemeenteraad. 

 

Doel van agendering 

De doelenboom mantelzorg presenteren aan de commissie van de gemeenteraad.  

De nieuwe werkwijze voor de uitvoering van mantelzorgbeleid toelichten. 

De commissie van de gemeenteraad informeren over de acties en activiteiten. 

 

Opzet van het agendapunt 

Presentatie van de doelenboom door de deelnemers (als de datum bekend is, worden de 

mantelzorgers en zorgprofessionals uitgenodigd). 

Toelichting door de welzijnsstichting en de beleidsmedewerker over de nieuwe werkwijze. 

 

Voorafgaand worden de volgende stukken gestuurd: de doelenboom en een eerste 

inventarisatie van het activiteitenprogramma 2017. 

 

Gewenste bijdrage van college van Burgemeester en Wethouders 

Actieve deelname van de wethouder Wmo. 

 

Hillegom-Lisse-Teylingen (HLT) 

Ditzelfde agenderingsvoorstel wordt gestuurd naar de andere twee gemeenten. 

 



 

 

Urgentie 

De afsluitende werksessie was 23 maart, om de betrokkenheid vast te houden en vaart in 

het proces te houden, willen we de uitkomsten voor de zomer presenteren aan de 

commissies van de gemeenteraden. 

 

Bijlagen en achtergrondinformatie 

Doelenboom mantelzorg 

Eerste inventarisatie van het Activiteitenprogramma 2017 

Prioritering van de doelen 

Presentatie werksessie mantelzorg Bollenstreek 23 maart 2017 

Adviezen voor activiteiten 


