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Emmen, 18 mei 2017

Betreft: Ongevraagd advies notitie „Mantelzorgbeleid 2017-2021”.

Geacht college,
In februari is de WMO-raad geattendeerd op het bestaan van de notitie „Mantelzorgbeleid
2017-2021”. We kunnen zeggen dat en een onaangename verrassing was, want de WMO-raad
heeft dit document niet ontvangen en er is dus ook geen adviesaanvraag binnengekomen bij
het secretariaat.
Op 27 januari 2016 heeft de WMO-raad een advies uitgebracht over alleen het document
„Samen Verder in het sociaal domein 2017-2021”. Een eventueel aanvulling maakte toen geen
deel uit van het advies.
De WMO-raad hecht veel waarde aan informeel contact. Maar de eventuele aanwezigheid bij
informeel overleggen kan niet in de plaats komen van een adviesaanvraag bij de WMO-raad.
Daarom hieronder een ongevraagd advies.

Algemeen oordeel van de WMO raad
De keuze om aan te sluiten bij de nota „Samen Verder” is een prima uitgangspunt. Uiteraard
onderschrijven we dat de gemeente mantelzorgers heel belangrijk vindt. Echter dat blijkt ons ziens
niet uit de nota „Mantelzorgbeleid 2017-2021”. De WMO-raad mist een duidelijke visie en aanpak
van het beleid. In het algemeen is de WMO raad van oordeel dat de beleidsnotitie „Mantelzorgbeleid
2017-2021”veel te vrijblijvend is opgesteld richting de uitvoerende partijen. In het beleid wordt
gesproken over een „verwachte inzet om aandacht te hebben voor het mantelzorgbeleid” . Alleen
verwachten dat de uitvoerders het mantelzorgbeleid meenemen in hun activiteiten gaat naar mening
van de WMO raad lang niet ver genoeg. Hier komt dan ook de vraag wie de regie heeft en wie de
uitvoering van het beleid controleert.
Advies:
De WMO raad adviseert om niet te gaan verwachten maar veel meer te gaan verplichten dat
het beleid wordt meegenomen door de uitvoerende partijen en daarnaast ook de regie in
handen te nemen met controle op de uitvoering.

Aantal mantelzorgers
Er zijn vele mantelzorgers in de gemeente Emmen waarvan een deel op de rand van overbelasting
staat. Veelal gaat de mantelzorger door en probeert zelf alles te regelen totdat het echt niet meer

gaat. Het zou beter zijn als dat voorkomen kan worden. Dat begint met het in kaart te brengen van
de vele mantelzorgers.
Het is bekend dat er mantelzorgers zijn die het „gewoon” vinden wat ze doen. En zien geen reden
zich te melden bij het steunpunt Mantelzorg. Het zou goed zijn als de drempel lager zou zijn en op
die wijze meer zicht is op het aantal mantelzorgers in de gemeente Emmen. Het zal niet mogelijk zijn
om iedereen over de drempel te halen maar het kan veel beter dan dat het nu is.
Advies: Zorg voor een laagdrempelige mogelijkheid om beter inzicht te krijgen in het aantal
mantelzorgers en hoe deze mensen te bereiken om te weten wat ze nodig hebben
om overbelasting te voorkomen.

Mantelzorgcompliment
De keuze om een mantelzorger te waarderen voor zijn/haar inzet is de WMO-raad het helemaal
eens. Ook blijkt dat een financiële bijdrage zeer op prijs gesteld wordt omdat iedereen het dan naar
eigen wens en mogelijkheden invulling kan geven aan zijn/haar behoefte.
Helaas hebben ons signalen bereikt dat de mogelijkheden om te frauderen erg eenvoudig is. Of er
ook op grote schaal sprake is van fraude kunnen we niet inschatten.
Advies:
De WMO-raad adviseert om (kleine )aanpassingen van het huidige systeem te doen om de
mogelijkheid tot fraude zal afnemen.
Beloning mantelzorger
De taak van mantelzorger is veelal geen bewuste keuze, maar het overkomt je. Dit betekent niet dat
het als vanzelfsprekend moeten aannemen. Het is goed om in een of andere vorm waardering uit te
spreken en rekening houdend met de (specifieke) wensen van de mantelzorger en cliënt.
Er verandert veel in het sociale domein. Wellicht is de tijd rijp om ook eens te kijken naar andere
vormen van waardering dan het mantelzorgcompliment. Laat de drijfveer echter niet zijn om op die
wijze te bezuinigen. De gemeente kan niet zuinig genoeg omgaan met alle mantelzorgers die er zijn.
Advies: De WMO-raad adviseert om onderzoek te doen naar alternatieven voor het
mantelzorgcompliment en welke voor- en nadelen deze alternatieven hebben.

Ondersteuning mantelzorger
Het is goed om de mantelzorger ondersteuning te bieden door de mogelijkheid te bieden dat er voor
korte of langere tijd een beroep gedaan kan worden op een vrijwillige met de juiste kennis. Er zijn
meerdere organisatie die daarin een belangrijke rol kunnen spelen.
Advies: De WMO-raad adviseert om naast de vrijwillige thuishulp van Sedna ook andere
organisatie te betrekken, te inventariseren en daarover de mantelzorger te
informeren zoals Zonnebloem, Humanitas en Rode Kruis.

Opvolging en vervolgstappen
De WMO-raad vraagt het college om bovenstaande adviezen en aanbevelingen over te nemen. Ook
vraagt de WMO-raad om een schriftelijke onderbouwing waarom een onderdeel van dit advies wel
of niet wordt overgenomen.
Met vriendelijke groeten,
S.R. Pals
Secretaris WMO-raad Emmen

