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Reactie advies notitie mantelzorg

Geachte Seniorenraad,
Op 14 november 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. U geeft een aantal concrete punten aan, hier gaan we op in. De punten die
meer van algemene aard zijn die u meegeeft hebben we ter kennisgeving aangenomen.
2021-2024

Aantal mantelzorgers
In het concept wordt gesproken over circa 6000 mantelzorgers in Emmen die langdurig en intensief
mantelzorg verlenen. Hier is sprake van een verrekening en is dit aangepast.
U geeft het idee mee om Mantelzorgers tweemaal per jaar te bezoeken. Een mooi initiatief maar
praktisch niet uitvoerbaar.
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.
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Respijtzorg
U geeft aan dat de voorwaarden voor respijtzorg niet helder naar voren komen. Dit zijn we met u eens en
hebben we aangepast.
Het is belangrijk dat bij signalen van dreigende overbelasting de mogelijke oplossingen van respijtzorg
worden aangedragen.
Er op vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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