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Onderwerp

Reactie advies notitie mantelzorg

Geachte Wmo-raad,
Op 15december 2020 hebben we uw advies over de concept beleidsnotitie mantelzorg gemeente Emmen
2021-2024 ontvangen. We zijn erkentelijk voor het uitbrengen van een advies. We zijn blij te lezen dat u
goed bent betrokken bij het voortraject van de notitie. Via deze brief ontvangt u onze reactie op het
advies.
Week van de mantelzorg
U geeft aan dat de in het huidige aanbod een verschuiving plaats zou moeten vinden naar
informatievoorziening en bewustwording. Het door ons voorgestelde mantelzorgbeleid kent drie
speerpunten: Waardering, informatie en bewustwording. We zijn het met u eens dat
informatievoorziening en bewustwording belangrijk zijn in het mantelzorgbeleid. Daarnaast vinden we
het belangrijk ook waardering uit te spreken voor de mantelzorgers. Dit doen we door middel van het
mantelzorgcompliment, de week van de mantelzorg en passie voor mantelzorg.
Concrete acties
De beleidsnotitie mist volgens u 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.
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Mantelzorgcompliment
U stelt dat het mantelzorgcompliment zou moeten worden vastgesteld op een vast bedrag van
substantiële opvang. We zijn het met u eens dat met de huidige bezuiniging de ondergrens voor het
mantelzorgcompliment is bereikt en dat een lager bedrag niet zinvol is. Ons streven is om het huidige
budget in stand te houden.
Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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