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Onderwerp

Reactie advies notitie mantelzorg

Geachte Jongerenraad,
Op

11 december 2020

hebben we uw advies over de concept beleidsnotitie mantelzorg gemeente Emmen
ontvangen. We zijn erkentelijk voor het uitbrengen van een advies. Via deze brief ontvangt u
onze reactie op het advies.
2021-2024

Informatievoorziening
De informatievoorziening rondom mantelzorg zou beter kunnen. Dit zijn we met u eens de
informatievoorziening is daarom ook een belangrijke pijler in het beleid. Uw advies voor een campagne
nemen we niet over. Wel willen we de informatievoorziening via de gemeentelijke kanalen verbeteren.
Respijtzorg
U geeft aan dat de voorwaarden voor respijtzorg niet helder naar voren komen. Dit zijn we met u eens en
hebben we aangepast.
De Toegang

De Toegang is naar uw mening niet goed genoeg bereikbaar. De reeds gemaakte afspraken met de
Toegang over bereikbaarheid volstaan om een goede bereikbaarheid te garanderen. Indien de toegang
zelf niet in staat is op te nemen wordt er doorgeschakeld naar het gemeentelijke KCC.
Naar uw mening zou De Toegang meer ruimte zou moeten hebben in maatwerk. We willen benadrukken
dat De Toegang reeds de opdracht heeft om dreigende overbelasting te signaleren en te voorkomen en
rekening te houden met mantelzorgsituaties en hierbij maatwerk toe te passen. Dit kan bijvoorbeeld door
dagbesteding of respijtzorg in te zetten.
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Jonge mantelzorgers
Voor jonge mantelzorgers missen in uw ogen concrete acties. Een beleidsdocument is doorgaans niet de
plek waar we afspraken maken over acties en planning maar geeft de beleidslijn aan voor de komende
jaren. Waar willen we op inzetten? Uitwerking en uitvoering volgt hierop. Tegelijkertijd is deze
beleidsnotitie al zeer uitvoeringsgericht met de uitwerking van een aantal activiteiten die plaats vinden
zoals het mantelzorgcompliment en de week van de mantelzorg. We nodigen u van harte uit om mee te
denken in de uitvoering van het beleid en te komen met goede ideeën.

Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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