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Betreft: Advies mantelzorgbeleid

2020-2024

Geachte wethouders,

De WMO-raad Emmen heeft op 30 oktober 2020 de Beleidsnotitie Mantelzorg gemeente Emmen
2021-2024 ontvangen voor een adviesvraag. Voorafgaand aan deze notitie zijn een aantal leden
betrokken geweest bij een tweetal bijeenkomsten om invulling te geven aan het nieuw te vormen
beleid. Als WMO-raad is het plezierig om vooraf te worden
beleidsmedewerkers

betrokken

en te merken dat de

onze inbreng waarderen en meenemen.

Bij het lezen van de notitie was de eerste reactie namelijk

toch wel teleurstellend.

Weliswaar

zijn de

door ons aangedragen punten vermeld maar ontbreekt het aan vervolgstappen en een planning om
voor de komende jaren dit beleid actief uit te voeren.
Het is bekend dat er minder budget beschikbaar is voor het mantelzorgbeleid.

Daar kunnen we iets

van vinden maar het betekent des te meer dat er goed moet worden gekeken naar de besteding van
het budget, de doelgroepen en het effect van de bestedingen. Als voorbeeld noemt de WMO-raad
Emmen de kosten die met het geheel van de zogenaamde "Week van de Mantelzorg" gemoeid zijn.
Advies:
•

Heroverweeg de huidige activiteiten (bijv. Week van de Mantelzorg) die er zijn rondom
mantelzorg. Vraag je als gemeente af; doen we nog de juiste dingen

voor mantel-

zorgers? Kijk kritisch naar het huidige aanbod en het bereik door meer de aandacht te
verschuiven naar ondersteuning, bewustwording en kennisoverdracht. Het is, volgens
de WMO-raad Emmen, een taak van de gemeente om haar inwoners kennis te geven
over de materie. Daarvoor is actieve voorlichting een noodzaak.
•

Bij het beleidsdenken missen we de uitwerkingen

in concrete plannen. Natuurlijk

zullen die plannen op zich nog niet uitgekristalliseerd

zijn, maar de onderwerpen

moeten benoemd worden. Ook moet daarbij worden aangegeven waar de initiatieven
worden genomen, de regie gevoerd, en de follow-up verzekerd.
•

De WMO-raad Emmen is van mening dat onvoldoende
"MantelzorgcQmpliment"

als budget-onafhankelijk

zeker is gesteld dat het

zal worden uitgevoerd.

Hier is

tenslotte sprake van "een waardering" voor mantelzorgers. Ook in ons eerdere advies
omtrent Mantelzorgbeleid
substantiële

hebben we sterk aangedrongen op een vast bedrag van

omvang. In het huidig voorliggende

voorstel

is wel, om financiële

redenen, het waarderingsbedrag naar beneden (voor)gesteld maar niet als zijnde een
vaste waardering. Hier nóg verder aan tornen zou neerkomen op een schoffering van
de inzet van genoemde mantelzorgers, en absoluut geen recht doen aan de algemeen
ondersteunde waardering die voor genoemde personen bestaat.
De WMO-raad Emmen geeft dus alleen een positief advies bij het overnemen van onze genoemde
onderdelen op de genoemde aanpassingen/aanvullingen

die bedoeld zijn toe te voegen aan het

bestaande mantelzorgbeleid.
Voor nadere toelichting kunt u contact opnemen met onze voorzitter de heer Zantingh (0591-615503
of 0610313812).
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