RIS.3833

Motivatie ter agendering van RIS.3682, 3262 en 3683 allen betrekking
hebbende op de uitwerkingsnotitie mantelzorg vanaf 2009 en beëindiging
subsidiering mantelzorgondersteuning van Icare vanaf 2010.

Onder punt 11a stond op de agenda van de commissie Samenleving dd 0206-2009 het volgende: Informatie college inzake Uitkeringsnotitie
mantelzorg vanaf 2009 en beëindiging subsidiëring mantelzorgondersteuning
van Icare vanaf 2010 + bijlage 09.037142 en RIS.3683
De SP wil dit graag besproken zien in de eerstvolgende commissievergadering
Samenleving.
Het bevreemd ons dat de subsidierelatie met het steunpunt mantelzorg “zomaar”
verbroken wordt terwijl er in de stukken veel lovende woorden zijn voor hun
werkzaamheden. Er is ook gezegd dat het beslist niet is omdat de gemeente
ontevreden zou zijn.
De visie zoals vermeld in de uitwerkingsnotitie Beleidsplan WMO 2009-2012;
“Mantelzorgers moeten zodanig ondersteund worden dat zij op een acceptabel
niveau hun leven kunnen leiden naast de intensieve zorg die zij bieden. Wat
acceptabel is, is grotendeels afhankelijk van de mantelzorger en diens omgeving.”
Geeft keurig het belang aan van een goede ondersteuning voor de mantelzorgers.
Deze ondersteuning is al sinds jaar en dag in de vertrouwde handen van het
steunpunt mantelzorg. Nu wordt daar een eind aan gemaakt terwijl ons niet duidelijk
is hoe het nu verder gaat. Het kan niet zo zijn dat er een dip komt in de
ondersteuning want dat kan deze groep mensen echt niet hebben, laat staan de
mensen die van hun afhankelijk zijn.
Daarnaast is er inmiddels nog een (aanvullende) brief binnen gekomen van de
Seniorenraad Emmen, dd 02-06-2009. Hierin geeft zij aan vrij grote twijfels te hebben
of uw besluit een goed besluit is. Zij geven een 6 tal punten ter verbetering of
overweging. Ook deze brief zouden we graag in de discussie betrekken.
Graag willen wij de mening hierover horen van collega-raadsleden en indien
mogelijk ook van het college.
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