22 januari 2018
Onderwerp: bijlage bij Rapport ‘Zorg voor mantelzorg’ van RTA Mantelzorg

Geachte leden van de Raad,
Bij de bespreking van het rapport ‘Zorg voor mantelzorg’ hebben wij toegezegd om u te informeren of
de discussie in de Commissie Inwoners aanleiding heeft gegeven om iets aan het rapport te
veranderen.
De RTA Mantelzorg voegt n.a.v. de opmerkingen in de commissie en de opmerkingen van de
wethouder een 7e aanbeveling toe en verandert 1 zin in Hoofdstuk 1: Inleiding en verantwoording.
Toevoeging bij de aanbevelingen:
Aanbeveling 7. Maak vervangende zorg/respijtzorg beter bekend onder mantelzorgers en maak
respijtzorg laagdrempeliger en preventiever inzetbaar en beschikbaar voor mantelzorgers.
Respijtzorg kan een heel belangrijke ondersteuning voor de mantelzorger zijn waar meer focus op
moet komen. Dit komt naar voren in ons rapport, in de discussie in de commissie, en in de
opmerkingen van de wethouder.
We willen nogmaals benadrukken dat het rapport het resultaat is van ‘onderzoek’ in het jaar 2017.
Mantelzorg is een onderwerp dat in beweging is. Het rapport dient beschouwd te worden als een
stand van zaken eind 2017. Deze stand van zaken is gerelateerd aan de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, het gemeentelijk beleid en de uitvoeringsnota over mantelzorg.
De zin in de Inleiding en verantwoording: “Deze vragen hebben we breed en integraal beantwoord.”
vervangen wij door de zin: “Naar een antwoord op deze vragen zijn wij in 2017 op zoek geweest.”
De aanbevelingen richten zich met name op het makkelijk kunnen vinden van informatie en het
voorzien in algemene ondersteuning voor verschillende groepen mantelzorgers. Daarnaast is de
ondersteuning middels maatwerkvoorzienigen van belang. Integraal beleid is de derde pijler. Met de
wethouder zijn we van mening dat het “work in progress” is en zal blijven.
In de discussie in de commissie kwam naar voren dat ‘zorg voor mantelzorg’ een gedeelde zorg is
onder partijen. Voor de verschillende vragen, opmerkingen en overwegingen van de politieke partijen
verwijzen we naar het verslag van de vergadering.
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