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Ongevraagd advies inzake Mantelzorgondersteuning
Advies versterking en continuering Mantelzorgondersteuning

Soest, 7 juli 2014
Geacht College,
Als onderwerpen volop in de belangstelling staan, omdat ze belangrijk zijn voor veel mensen,
is vaak een mening of visie van belang van de overheid. Vaak de Eerste overheid, de eigen
gemeente. Zo’n zeer actueel thema, waar de eigen gemeente zo’n belangrijk rol in gaat/moet
vervullen, is de mantelzorgondersteuning. Door middel van dit ongevraagd advies, vraagt de
WMO Raad Soest uw aandacht voor de mantelzorgondersteuning voor de komende jaren.
Niet alleen aandacht. Ook besluitvorming voor een passende organisatie om op een
adequate wijze de mensen, die deze zorg verlenen te kunnen ondersteunen. Het in deze
brief verwoorde advies komt voort uit de zorgen die bij de Read leven over het feit, dat de
door of namens de gemeente geboden ondersteuning op dit moment niet in de pas lijkt te
lopen met het sterk toenemend beroep, dat op het sociale netwerk van mensen wordt en zal
worden gedaan.
Naar de mening van de Raad doet zich een aantal ontwikkelingen voor die meer aandacht
voor mantelzorgers noodzakelijk maakt.
In de eerste plaats betreft dat de opdracht, die de Rijksoverheid aan gemeenten oplegt om
bij het toewijzen van een voorziening nadrukkelijk rekening te houden met mogelijkheden,
die de aanvrager zelf heeft om binnen diens netwerk tot een oplossing voor zijn of haar
hulpvraag te komen. Een en ander is mede ingegeven door de betaalbaarheid van de zorg in
de toekomst.
In de tweede plaats gaat de overheid ervan uit dat mensen meer en langer werken. Dit
streven, gecombineerd met de grotere inzet van het netwerk van mensen op het terrein van
de zorg, legt een toenemende last op de schouders van mensen.
De WMO Raad Soest ondersteunt de gedachte, dat waar mogelijk het sociale netwerk
gevraagd mag worden, een bijdrage te leveren aan de zorg voor de mensen die tot dit
netwerk behoren. De Raad is echter wel van mening dat een dergelijk beroep op mensen
alleen kan worden gedaan als daar een goede ondersteuning tegenover staat. Immers sinds
het begin van deze eeuw is het aantal overbelaste mantelzorgers in Nederland toegenomen
van 300.000 tot 450.000 (Sociaal Cultureel Planbureau).

De Raad vindt een verdere toename van dit aantal zoals dat zich in Soest ook zal voordoen
onaanvaardbaar .
Hoewel de Raad veel waardering heeft voor de wijze waarop op dit moment door het
steunpunt mantelzorg ondersteuning wordt geboden, is zij bezorgd over de continuïteit en de
kwantiteit van deze ondersteuning. Zo heeft zij kennis genomen van het feit dat de huidige
consulent eind dit jaar vertrekt. Helaas bestaat er bij de Raad geen enkel zicht op vervulling
van deze vacature. Gezien hetgeen op mantelzorgers af gaat komen, is het volgens de Read
niet alleen dringend gewenst deze komende vacature te vervullen, maar is het eveneens
noodzakelijk de financiële middelen beschikbaar te stellen om aanzienlijk méér uren per
week ondersteuning te kunnen bieden. Een mogelijk grotere rol op het vlak van
mantelzorgondersteuning voor professionele instellingen is een goede zaak, maar op zich
geen voldoende antwoord op de toenemende ondersteuningsbehoefte.
In paragraaf 4 van dit advies wordt ingegaan op een aantal zaken waar mantelzorgers tegen
aan kunnen lopen. Het ter hand nemen van deze zaken draagt er naar de mening van de
Raad toe bij, dat een verdere belasting kan worden voorkomen en dat mantelzorgers het
langer en verantwoord vol kunnen houden. Op dit moment kan hieraan door het steunpunt
geen of onvoldoende aandacht worden besteed. De WMO Raad betreurt dit; vandaar
bijgevoegd advies.
De WMO Raad treedt graag in overleg met u om te bezien op welke wijze een versterking
van de ondersteuning van mantelzorgers binnen Soest kan worden gerealiseerd. Een en
ander in het besef dat niet alles in een keer kan worden gerealiseerd.
De WMO Raad is tenslotte van mening dat het belangrijk is om veel mantelzorgers te
bereiken. Zij heeft het voornemen om hier een bijdrage aan te leveren door in gesprek te
gaan met mantelzorgers. Ook zal door middel van een uitgebreide enquête worden
nagegaan wat er onder mantelzorgers leeft en waaraan zij specifiek behoefte hebben. Dit
komt de ondersteuning van mantelzorgers naar verwachting ten goede.
In vertrouwen dat u een passende en inhoudelijke reactie zal geven op dit advies,
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