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Beste Inge,
De Wmo-adviesraad Dordrecht wil je nog graag een reactie op de ‘Uitvoeringsagenda mantelzorg
2017-2018’ meegeven.
Ambitie binnen bestaande financiële middelen
De Uitvoeringsagenda is vol ambitie en gewenste/verwachte groei, maar de Agenda moet wel
uitgevoerd worden binnen de bestaande financiële middelen. Dit komt op ons als tegenstrijdig over.
Aan de ene kant wordt aangegeven dat de gemeente mantelzorg erg belangrijk vindt, meer
mantelzorgers wil ontlasten en waarderen, aan de andere kant wordt aangegeven dat er geen geld bij
komt (2de zin onder het kopje Financiën) en dat de individuele mantelzorgwaardering herijkt
(bezuinigd?) moet worden (‘Doorkijkje naar 2018).
Respijtzorg
Collectieve ondersteuning is zeker een effectieve manier om mantelzorgers die dat nodig hebben
direct te helpen. Logeeropvang en dagbesteding zijn waardevol om mantelzorgers te ontlasten. Wat
ons betreft horen hier ook respijtbedden bij. Juist voor (over)belaste mantelzorgers zijn deze bedden
erg belangrijk.
Meer budget
In de Monitor Sociaal 2017 lezen we op p.3 dat het aandeel mantelzorgers in de Drechtsteden stijgt,
van 26% naar 28%. Naast het feit dat de gemeente meer mantelzorgers wil bereiken, komen er ook
meer mantelzorgers bij. Wij adviseren dan ook meer budget beschikbaar te stellen om de toenemende
groep mantelzorgers te (blijven) waarderen en om collectieve ondersteuning mogelijk te (blijven)
maken voor mantelzorgers die dit nodig hebben.
Is het doel behaald
Het doel van de opgave ‘Elkaar Helpen’ waar deze uitvoeringsagenda onder valt, is ‘Eind 2017 willen
we meer mensen activeren en faciliteren om andere te helpen en meer mantelzorgers ontlasten en
waarderen’ (p.2). We vragen ons af of dit doel bereikt is? Komt er een rapportage? Het doel richt zich
op 2017, maar op tal van plaatsen, bijvoorbeeld in de grafiekjes wordt 2018 genoemd. Hoe moeten we
dat zien?
Versterken van de positie van mantelzorgers
Om de positie van mantelzorgers te versterken wordt er geïnvesteerd in agendering van het thema
mantelzorg bij partijen buiten de privésituatie, zoals werk en sportclubs. We vragen ons af wat hier
precies mee bedoeld wordt. Gaat het om investeren in termen van voorlichting of worden er ook
financiële middelen beschikbaar gesteld?
Verzekering voor mantelzorgers
Bij het verlichten van de mantelzorgtaken adviseren we om meer bekendheid te geven aan de
verzekering voor Dordtse vrijwilligers en mantelzorgers

https://cms.dordrecht.nl/inwoners/zorg-en-ondersteuning/vrijwilligers/verzekering-dordtse-vrijwilligersen-mantelzorgers?swords=verzekering+mantelzorgers In gesprekken met mantelzorgers merken wij
dat dit nauwelijks bekend is.

Volgende uitvoeringsagenda
Graag worden we betrokken bij de Uitvoeringsagenda mantelzorg 2019-2020 die in de loop van dit
jaar wordt opgesteld. We nemen binnenkort contact met je op om een afspraak te maken om onze
reactie te bespreken.

Met vriendelijke groet, namens de Wmo-adviesraad van Dordrecht

Jan Slappendel, voorzitter

Cc: Mireille Henderson

