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Reactie op advies cliëntenraad tbv nota “mantelzorgers ondersteund”

Geachte heer Heijmans, geachte leden van de cliëntenraad,

Wij danken u voor uw advies met betrekking tot de mantelzorgnota voor de gemeenten 
Beemster, Schermer en Graft-De Rijp. Wij zijn verheugd dat u in beginsel positief bent over de 
beleidsvoornemens van de drie gemeenten. Wij zullen uw advies, alsmede onze reactie, 
integraal aanbieden aan de gemeenteraad.
Met betrekking tot de door u gemaakte opmerkingen kunnen wij als volgt antwoorden:

1. De te nemen maatregelen dekken de lading niet ten opzichte van de genoemde 
knelpunten. Wij onderkennen dit probleem. Echter gelet op de beperkte financiën 
kunnen wij helaas niet alles doen wat we zouden willen. De belangrijkste knelpunten, 
met name de roep om respijtzorg, willen wij oplossen.

2. De exacte acties met betrekking tot communicatie werken wij niet volledig uit in deze 
nota. De nota is het kader van het gemeentelijk mantelzorgbeleid en behandelt geen 
uitvoeringsdetails. Ook hier geldt dat wij te maken hebben met de beperking van de 
financiën. Met weinig middelen zullen wij een zo groot mogelijk bereik proberen te 
bewerkstelligen. Denk daarbij b.v. aan regelmatige artikelen in de huis aan 
huisbladen.

3. Wij danken u voor de genoemde kwaliteitskenmerken. Deze zullen wij meenemen in 
de ontwikkeling van de mogelijkheden tot respijtzorg. Een professional, de 
mantelzorgcoördinator, zal de respijtzorg coördineren en zorgen voor een passend 
aanbod.

4. De gemeenten willen inderdaad meer aandacht besteden aan jonge mantelzorgers. 
Hier zijn we nog niet erg aan toe gekomen in het afgelopen jaar. De groep is klein, 
weinig zichtbaar en moeilijk bereikbaar zo hebben we al gemerkt, maar de 
problematiek is duidelijk. Via contacten met het voortgezet onderwijs en MEE zullen 
wij trachten deze groep te bereiken. Wij hebben al diverse zorgcoördinatoren van het 
voortgezet onderwijs gemaild, maar tot heden geen antwoord ontvangen.

5. In de nota is wel duidelijk gemaakt, al is het niet erg expliciet, wat het onderscheid is 
tussen de mantelzorgcoördinator en de mantelzorgmakelaar. De coördinator regelt op 
vraaggerichte wijze de ondersteuning die nodig is. De mantelzorgmakelaar is een van 
de vormen van mantelzorgondersteuning, namelijk het overnemen van regeltaken.

6. De overige opmerkingen nemen wij ter harte en zullen die meenemen in de verdere 
uitvoering van het beleid. Ook hier geldt dat de nota het beleidskader is, waarin 
specifieke uitvoeringsmaatregelen niet worden genoemd. In de functies die wij 



noemen in het basispakket is overigens bij de Financiële ondersteuning genoemd dat 
de gemeenten nog maatregelen kunnen treffen in het kader van het minimabeleid, dit 
zal nog verder worden uitgewerkt in de uitvoering.

7. Er zijn op dit moment in de drie gemeenten geen voorbeeldfuncties te noemen voor de 
combinatie van arbeid en zorg. Wel onderkennen wij dat de gemeenten hierin als 
werkgever een voorbeeldrol zouden kunnen hebben.
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