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1. Inleiding
Het huidige beleidskader voor mantelzorg, de beleidsnotitie mantelzorg 2017-2021 loopt af. We willen tot
een herijking van het beleid komen. De nieuwe beleidsnotitie mantelzorg 2021-2024 is tot stand
gekomen op basis van diverse gesprekken met in- en externe partners, waaronder de klankbordgroep
mantelzorg en de adviesraden. Met dit voorstel bieden wij u de beleidsnotitie mantelzorg 2021-2024 ter
vaststelling aan.
2. Beoogd effect
Door middel van deze beleidsnotitie worden mantelzorgers de komende jaren, evenals voorgaande jaren,
ondersteund, herkend en erkend. Gemeenten hebben de taak om mantelzorgers te ondersteunen. Zoals
in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) beschreven staat is de gemeente verantwoordelijk
voor het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers. Dit is vastgelegd in het beleidsplan “Samen verder
in het sociaal domein 2017 – 2021” van maart 2016.
3. Argumenten
1.1 De beleidsnotitie mantelzorg 2017-2021 loopt af.
Doordat de periode van de huidige beleidsnotitie mantelzorg 2017-2021 afloopt, is het noodzakelijk dat
er een herijking van het beleid plaats vindt. Hiervoor is de beleidsnotitie mantelzorg 2021-2024
opgesteld.
1.2 De gemeente heeft de taak om mantelzorgers te ondersteunen.
Gemeenten hebben de taak om mantelzorgers te ondersteunen. Zoals in de Wmo beschreven staat, is de
gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers.
1.3 Er is draagvlak voor de beleidsnotitie mantelzorg 2021-2024.
De beleidsnotitie mantelzorg 2021-2024 is tot stand gekomen op basis van diverse gesprekken met in- en
externe partners, waaronder de klankbordgroep mantelzorg en de adviesraden. Dit heeft bijgedragen aan
de inhoud van deze beleidsnotitie.
1.4 De adviezen van de adviesraden zijn deels overgenomen.
Op 30 september 2020 heeft een informeel overleg plaatsgevonden met een vertegenwoordiging van de
adviesraden van de gemeente. In dit overleg is een eerste reactie gevraagd op de concept-beleidsnotitie.
Hierbij waren de Wmo-Raad en de JARMM vertegenwoordigd. De seniorenraad heeft een schriftelijke
reactie gegeven. Deze reacties zijn verwerkt in het conceptdocument. Begin november 2020 is een
formele adviesaanvraag uitgegaan naar de adviesraden. De Seniorenraad, de Wmo-raad en de JARMM
hebben hierop hun advies uitgebracht. In antwoord op deze adviezen zijn - per adviesraad - bijgevoegde
brieven opgesteld, waarin zij zijn geïnformeerd over de wijze waarop hun advies is verwerkt.
1.5 Dit maakt onderdeel uit van de herijking Samen Verder in het Sociaal Domein
Deze beleidsnotitie mantelzorg maakt onderdeel uit van de herijking van ‘Samen Verder in het Sociaal
Domein’ dat in 2021 op de agenda staat en door de raad zal worden vastgesteld.
4. Kanttekeningen
Geen.

5. Financiën
De beschikbare middelen voor de jaren 2021-2024 voor mantelzorg zijn door een taakstelling lager
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dan in voorgaande jaren. Voor de jaren 2021-2024 is jaarlijks een bedrag van € 355.288,beschikbaar voor mantelzorg. Voor de jaren 2021-2024 wordt dit budget als volgt ingezet:

Mantelzorg - Kostentabel
Jaar

2021

2022

2023

2024

Begroot budget totaal

€

355.288,00

€ 355.288,00

€ 355.288,00

€ 355.288,00

1. Stimuleringsbudget

€

95.288,00

€

95.288,00

€

95.288,00

€

95.288,00

2. Budget voor jonge
mantelzorgers

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

3.Budget voor
€
mantelzorgcompliment

250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

€ 250.000,00

6. Uitvoering
Na vaststelling door uw raad, zal de beleidsnotitie definitief worden opgemaakt en verspreid onder de
betrokken partners, raad en adviesraden. Tevens zal het via de communicatiekanalen van de gemeente
beschikbaar worden gesteld voor geïnteresseerden.

Een concept-besluit is bijgevoegd.

Emmen, 12 januari 2020.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

M. Plantinga-Leenders

H.F. van Oosterhout
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari 2021, B&W nummer: 21/111;

besluit:
1. De beleidsnotitie mantelzorg 2021-2024 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 18 februari 2021.
de griffier,

de voorzitter,

H.D. Werkman

H.F. van Oosterhout

