
Onderstaande motie maakte als motie 10 onderdeel uit van de provinciale Voorjaarsnota 
besprekingen.  In de wandelgangen waren vooraf enkele aanpassingen aangebracht. 
 
Conclusie:  
de motie werd door het college overgenomen nadat bij 2e spreekt uit, de woorden –
‘getalsmatige juiste’ vervangen werden door goede.  
 
In de mondelinge toelichting kon nog gezegd worden:  
-Provinciale integrale benadering in relatie tot Jeugdzorg verantwoordelijkheid. 
-in 2003 in Noord Brabant 2400.198 inwoners, waarvan 264.155 <18 jr.= 11,01% 
-10% van de Ned. kinderen <18 jr is mantelzorger, waarvan 35% < 12 jr. 
-33% van de Ned. bevolking is mantelzorger. 
 
MOTIE  D66  [Jonge Mantelzorgers] 
 

Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 2 juli 2004  
 

Overwegende dat: 
 

*(Jonge)Mantelzorgers veel tijd en energie besteden aan de verzorging van hun 
naasten. 
 

*herkenning van hun positie en maatschappelijk erkenning van de inzet van deze 
(jonge)Mantelzorgers een actief en langdurig proces is. 
 

*de onvrijwillige en vaak belastende situatie van JONGE MANTELZORGERS (<18 jr.) een 
bedreigende factor kan zijn voor de ontplooiings- en ontwikkelingskansen om tot 
evenwichtige en gelukkige volwassenen op te groeien 
 

*door hun zorgende taak en grote verantwoordelijkheid jonge Mantelzorgers vaak 
onvoldoende kunnen participeren en socialiseren in de samenleving en daardoor 
geïsoleerd raken. 
 

*adequate informatie over de positie aan en over jonge Mantelzorgers een 
preventieve en steunende werking heeft, waardoor andere (en vervolg)problemen 
voor hen en hun omgeving voorkomen kunnen worden. 
  
Spreekt uit dat: 
de leeftijd en de situatie van Jonge Mantelzorgers een specifieke aanpak van 
rechtvaardigt en vereist . 
 

Spreekt uit dat: 
vanuit de kaderstellende taak van Provinciale Staten, uit het budget voor 
informatiecampagne en doelgroepondersteuning, zoals aangegeven in de VJN, 
een bedrag in goede verhouding besteed moet worden aan en voor Jonge 
Mantelzorgers. 
 

Verzoekt  
het College van Gedeputeerde Staten er op toe te zien dat in de 
uitvoeringsprogramma’s hieraan gevolg wordt gegeven. 
 
 
Ondertekend door D66:  Marusjka Lestrade, Aart Jan Gorter, Truus Houtepen 


