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Betreft: gevraagd advies mantelzorgnotitie 2016
Geacht College,
Van mevrouw Alkema ontvingen wij het verzoek te reageren op de mantelzorgnotitie 2016
die naar wij hebben begrepen inmiddels in uw college is besproken. Graag voldoen wij aan dit
verzoek.
De Participatieraad is blij met deze notitie waarin de mantelzorg centraal staat. We zijn het
eens met de analyse in de notitie waar wordt geconstateerd dat dankzij de mantelzorg veel
inwoners van Woerden langer in hun eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
Tegelijkertijd moeten we constateren dat het beleid, wat door de overheid in de afgelopen
jaren is ingezet om de burger langer thuis te laten wonen, een grotere druk geeft op
mantelzorgers. Een mantelzorger kiest immers niet voor deze rol het overkomt hem of haar.
Daarom is het goed dat er in deze notitie aandacht wordt besteed aan deze groep inwoners van
Woerden. Het is goed voor zowel de mantelzorgers als voor hen waarvoor de mantelzorgers
zorgen dat een te langdurige belasting van de mantelzorgers wordt voorkomen en dat niet
wordt gewacht totdat de mantelzorger niet meer kan zorgen voor zijn of haar familie.
We hebben bij deze notitie de volgende kanttekeningen en adviezen:
1. De gemeente heeft een eenmalig extra budget voor extra huishoudelijke
ondersteuning de zogenaamde huishoudelijk hulp toeslag (HHT). De gemeente
Woerden zet dit in ter verlichting van de taken van de mantelzorger. Helaas is het
zo dat deze voorziening nauwelijks bekend is bij mantelzorgers. In de notitie wordt
voorgesteld het resterend budget voor deze HHT te gebruiken voor een pilot met
een PGB. Er worden enkele mogelijkheden voor besteding van een dergelijk PGB
genoemd. Wij adviseren u deze mogelijkheden meer concreet “handen en voeten”
te geven zodat mantelzorgers ook weten wat er mogelijk is.
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2. Een belangrijke vorm van ondersteuning is de respijtzorg als een vorm van
maatwerkvoorziening. In de bespreking van deze notitie met mevrouw Alkema
bleek dat er nauwelijks verzoeken voor respijtzorg bekend zijn bij de gemeente
en/of het steunpunt mantelzorg van Welzijn Woerden. Wij adviseren u meer
bekendheid te geven aan de mogelijkheid van respijtzorg als tijdelijke verlichting
voor de mantelzorger. De pilot voor een Zorgpension Woerden is daarvan een
goed voorbeeld. In de voorlichting aan de inwoners van Woerden is het goed nader
in te gaan op de diverse regelingen voor respijtzorg die bestaan in de diverse
wetten : WMO, Jeugdwet, WLZ en ZVW. Onze ervaring heeft ons geleerd dat
hierover nog veel onduidelijkheid bestaat. Tevens bestaat er onduidelijkheid of het
verlenen van respijtzorg leidt tot een eigen bijdrage. Het is van belang dat bij de
communicatie hierover duidelijkheid komt.
3. In de notitie wordt de rol van de onafhankelijke cliëntadviseur in relatie tot de
mantelzorger in het geheel niet benoemd. Wij adviseren u dit alsnog te doen.
4. Als speerpunt wordt genoemd de rol van werkgevers in de ondersteuning van
mantelzorgers onder hun werknemers. We missen hier een nadere uitwerking
bijvoorbeeld over het opnemen van een dergelijke regeling in de diverse CAO’s
en/of als een gemeentelijke regeling waar de betrokken werkgever een beroep op
kan doen. Wij adviseren u de mogelijkheid van compensatie van de werkgever te
onderzoeken. Dit stelt werkgevers in staat de mantelzorgers onder hun werknemers
op een structurele basis meer flexibiliteit te bieden bij de uitvoering van hun
mantelzorg.
5. Wij missen in deze notitie integratie met de andere onderdelen van het Sociaal
Domein zoals dit is gebeurd in de Quick Scan: Mensen Eerst. Hiermee komt de
aanpak van de problematiek rondom de mantelzorgers los te staan van alle andere
aandachtspunten binnen het Sociaal Domein. Dit leidt tot onnodige overlap in
aanpak en communicatie.
6. Ten slotte constateren we dat er al jarenlang een probleem is met het van de grond
krijgen van mantelzorgondersteuning en dat dit niet de eerste notitie is.
De Participatieraad mist een concreet voorstel in de notitie, waarin duidelijk staat
aangegeven welke acties er ondernomen gaan worden, inclusief een tijdpad. Wij
dringen er bij het College op aan deze concrete acties te formuleren.
Gaarne tot toelichting bereid.
Met vriendelijke groet,

Rob Kotvis,
Voorzitter Participatieraad Gemeente Woerden
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