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Onderwerp: Advies plan van aanpak Mantelzorgondersteuning.

Geacht college,

Op 6 mei 2010 heeft de adviesraad Wmo gemeente Eersel ontvangen het plan van aanpak
mantelzorgondersteuning 2010-2011 met het verzoek dienaangaande een advies uit te
brengen.
Het gemeentelijke dossier is vervolgens in handen gesteld van de doelgroep Mantelzorg met
het verzoek een pré-advies terzake uit te brengen ter voorbereiding van standpuntbepaling in
de adviesraad.
Conform de vastgestelde behandelingsprocedure heeft de doelgroep Mantelzorgers een préadvies uitgebracht op 14 juni 2010. Aan dit pré-advies is toegevoegd een memo van het
‘dagelijks bestuur’ van de adviesraad waarin stil wordt gestaan bij prestatieveld 4 van de Wet
maatschappelijke ondersteuning.
Wij verwijzen u naar een tweetal bijlagen, zijnde:
1. de memo van het ‘dagelijks bestuur’ van de adviesraad waarin in het kort bepaalde
zaken worden beschreven betreffende het aspect Mantelzorg en
2. het preadvies van de doelgroep Mantelzorg.
De gemeentelijke stukken en de hiervoor vermelde bijlagen 1 en 2 hebben onderdeel
uitgemaakt van de bespreking op maandag 5 juli 2010 en heeft geleid tot het volgende
advies:
Advies 201011 Mantelzorgondersteuning Adviesraad Wmo Eersel

1





Gezien de aard van het rapport ( noch beleidsplan, noch werkplan) zijn wij van mening,
dat de adviesraad niet het directe orgaan is om goedkeuring/afkeuring te verlenen aan
dit plan van aanpak. Concreet betekent dit dat wij geen advies geven over dit plan van
aanpak. Wel hoopt de adviesraad dat de gemeente de opmerkingen in de bijlagen 1 en
2 serieus gaat bekijken en verwachten dan ook hierop antwoord te krijgen.
Maak duidelijk de financiële stromen van het onderdeel Mantelzorg. Welk bedrag (totaal)
is gemoeid met het product Mantelzorg en wie krijgt dit geld en voor welke onderdelen.
Wellicht verschaft een op te stellen matrix inzicht in mogelijke overlappingen, die
vervolgens vertaald zouden kunnen worden in een nieuwe effectievere en efficiëntere
aanpak.

Tot slot zouden wij ook graag antwoord willen krijgen op de vraag of het product Mantelzorg ook
onderdeel uitmaakt van de voorgenomen gemeentelijke bezuinigingsoperatie en wat houdt dit
dan precies in.
Overigens willen wij niet nalaten u bij deze te wijzen op het feit, dat de nodige alertheid moet
worden betracht bij het doorvoeren van bezuinigingsoperaties op het taakveld van de Wet
maatschappelijke ondersteuning en dat geldt zeer zeker voor het onderdeel Mantelzorg.
Duidelijk is wel geworden dat nog meer dan nu al het geval is Mantelzorg nog meer in beeld
komt.

Wij zien u antwoord gaarne tegemoet.

Hoogachtend,
De adviesraad Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eersel,

de secretaris,

A. Wouters

de voorzitter,

J.Thomas
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