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Aanleiding
Op 7 oktober 2015 is, na een overleg met twee leden van de PR, het concept collegevoorstel over de
invulling waardering mantelzorgers voor advies voorgelegd. Aanleiding voor het collegevoorstel is het
feit dat de gemeente vanaf 2015 verantwoordelijk is voor de waardering van mantelzorgers.
De PR heeft in haar advies de meningen van diverse belangenorganisaties betrokken, te weten:
KBO Goirle en Riel
Platform Minima
Platform Gehandicapten
Contour de Twern / Informele zorg
Dementieconsulenten / wijkverpleegkundigen
Enkele mantelzorgers die aanwezig waren op Dag voor de mantelzorg

Reactie Participatieraad
De PR kan zich vinden in het voorgenomen besluit van het college.
Ze wil echter graag ten aanzien van de punten die in het besluit zijn genoemd nog een aantal zaken
onder de aandacht brengen.
1. Deskundigheidsbevordering van loketmedewerkers komt alle mantelzorgers ten goede.
Deskundigheidsbevordering vindt de PR van groot belang en ze wil daarbij wijzen op de
Brabantse Raad voor de Informele zorg die een methode heeft ontwikkeld om
loketmedewerkers een handvat te geven bij het keukentafelgesprek. Aangezien de Briz
subsidie ontvangt is het mogelijk dat deze training gratis wordt aangeboden.
2. Voorgesteld wordt om mantelzorgers beter te informeren. De PR stelt voor om het boekje dat
door CdT is gemaakt voor de Dag van de mantelzorg 2014 regelmatig up to date te maken en
dat aan mantelzorgers te verstrekken.
Een andere suggestie is om door het Loket een bestand van mantelzorgers aan te leggen om
snel digitaal informatie te verstrekken. Mantelzorgers zouden zich, als zij daar interesse in
hebben, in dit bestand kunnen laten opnemen.
Daarnaast is een regelmatige column in het Goirles Belang een suggestie.
3. Op de onlangs gehouden Dag voor de mantelzorger gaven een aantal mantelzorgers aan
deze blijk van waardering belangrijk te vinden. Vanuit de belangenorganisaties is dit ook gehoord
maar anderzijds gaven zij aan dat het bereik/de opkomst van mantelzorgers zeer gering was. In dat
opzicht zou er nog eens goed naar de kosten/baten gekeken moeten worden. Verder willen wij de

suggestie doen om zowel mantelzorgers als vrijwilligers informele zorg bij de organisatie te
betrekken.
Een advies is om eens een bijeenkomst te houden op het einde van de middag / begin van de
avond om daarmee ook jongere mantelzorgers te bereiken.

Besteed ook aandacht aan de jonge mantelzorgers tot 20 jaar. Uit onderzoek blijkt dat 25%
van de jongeren opgroeit met een familielid dat langdurige zorg nodig heeft.

4. De PR is niet enthousiast over de keuze om alleen waardebonnen ter beschikking te stellen
als waardering. Ook staat het bedrag (€ 30,-) wel in heel schril contrast staat tot het oude
mantelzorgcompliment zoals dat door de SVB werd uitgevoerd en tot de bedragen die in
omliggende gemeenten worden verstrekt.
De PR stelt dan ook voor om na een jaar te evalueren of de keuze voor waardebonnen en de
hoogte van het bedrag wel tot de gewenste waardering heeft geleid. Ook moet geëvalueerd
worden of, via de formele en informele zorg, de mantelzorgers goed bereikt worden. Zo niet,
dan kan er bekeken worden wat alternatieven zijn die in andere gemeenten ingezet worden.
5. Er is een budget beschikbaar voor de in het voorstel genoemde besluiten. De PR gaat er
echter vanuit dat de mantelzorgwaardebon een ‘open eind regeling’ is. Het mag niet zo zijn
dat als het budget is bereikt men niet meer in aanmerking komt voor de waardebon. Ook pleit
de PR er voor om niet te star met het begrip mantelzorger om te gaan.

Tijdens de Dag voor de mantelzorgers is gebleken dat de mantelzorgers erg te spreken zijn over de
inzet van de vrijwilligers van de Informele zorg en de inzet van dementieconsulenten.
Wij verwachten dat er in de lokale media, door de intermediairs en wellicht via foldertjes, voldoende
aandacht wordt geschonken aan deze nieuwe regeling.
Tot slot wil de PR aandacht vragen voor lotgenotencontact. Het blijkt dat de mantelzorgers daar
behoefte aan hebben. In 2014 is geprobeerd dit op te zetten, maar helaas zonder succes.
Op het moment dat er een goed bestand van mantelzorgers is aangelegd is de communicatie met
deze groep directer, waardoor je hen eenvoudiger kunt uitnodigen voor diverse activiteiten zoals deze
lotgenotengroepen.

Advies
Besluiten het voorstel aan te nemen met inachtneming van bovengenoemde punten waarbij de PR
grote waarde hecht aan een evaluatie.

