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Geachte Werkgroep mantelzorg ASD Maashorst,
Aanleiding
Op 7 februari 2022 heeft u ongevraagd advies gegeven over de ontwikkeling en uitvoering van
mantelzorgbeleid in de gemeente Maashorst.
Als eerste willen wij u bedanken voor de moeite die u heeft genomen om dit advies op papier te
zetten. Wij zijn het met u eens dat mantelzorgers belangrijk zijn en we hen moeten ondersteunen
en waarderen. We doen dit ook al binnen de gemeente Maashorst.
U spreekt als adviesraad sociaal domein de verwachting uit dat de Gemeente Maashorst komt tot
een proactief en samenhangend mantelzorgbeleid. U geeft aan dat het mantelzorgbeleid gericht
moet zijn op het in beeld krijgen en houden van mantelzorgers, het inventariseren van behoeften
en bedenken van praktische oplossingen, het waarderen van de mantelzorgers, het organiseren
van uitwisselingsmogelijkheden als het gaat over expertise en ervaringen, het bieden van
trainingen en etc.
Op basis van bovenstaande komt u tot het advies om een expertisecentrum mantelzorg in te
richten en te onderhouden in de gemeente Maashorst welke bemenst wordt door
(vertegenwoordigers van) mantelzorgers, behoevende, zorgprofessionals en gemeentelijke
beleidsmakers en -uitvoerders.
U geeft aan dat de adviesraad, na evaluatie, zeer geïnteresseerd is in de bevindingen, conclusies
en eventuele richtlijnen uit dit onderzoek en u volgt daarmee voor dit deel de concretisering van
het uitvoeringsprogramma van 2022.
Mantelzorgondersteuning
De gemeente Maashorst is een jonge gemeente die voortkomt uit de gemeente Uden en de
gemeente Landerd. Beide gemeenten hadden sinds 1 januari 2015 de taak om mantelzorgers te
ondersteunen. Het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat
mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Met hulp van het sociale netwerk en eventueel
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ondersteuning vanuit de gemeente. Hierbij hebben mantelzorgers een belangrijke taak. De
gemeente moet het volgende geregeld hebben:
1. Maatwerk voor cliënt en mantelzorger
Cliënten en mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben, kunnen een beroep doen op de
gemeente. Respijtzorg (vervangende mantelzorg), zoals kortdurend verblijf in een zorghotel
of dagopvang en bedoeld om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten, is ook opgenomen in de
Wmo 2015.
2. Gemeenten zorgen voor ondersteuning mantelzorgers
In de Wmo staat dat gemeenten wettelijk verplicht zijn om aandacht te besteden aan de
manier waarop mantelzorgers en vrijwilligers ondersteund worden.
3. Waarderen van mantelzorgers
Gemeenten bepalen per verordening hoe mantelzorgers jaarlijks een blijk van waardering
ontvangen; de opvolger van het mantelzorgcompliment.
Ook komt het belang van mantelzorgers terug in het bestuursakkoord 2022-2026:
In Maashorst kun je gelukkig en zoveel mogelijk zorgeloos oud worden. We ontwikkelen een
masterplan voor de komende 10 jaar om aan de in Maashorst exponentieel groeiende groep
kwetsbare ouderen passende zorgen welzijnsvoorzieningen te kunnen blijven bieden. We doen
dat in samenwerking met alle belanghebbenden. We richten ons daarbij op integrale wijk- of
dorpsgerichte, kleinschalige voorzieningen en versterken de rol van bestaande welzijnbevorderende diensten. Daarnaast bevorderen en ondersteunen we informele zorg en
mantelzorg.
In de gemeente Maashorst is op dit moment van alles aanwezig om mantelzorgers te vinden,
ondersteunen en waarderen. Het doel van mantelzorgondersteuning in de gemeente Maashorst is
het versterken en borgen van de ondersteuning en waardering van de mantelzorgers. Daarbij
wordt uitgegaan van vier thema’s:
1. Vinden: De gemeente bereikt de mensen die zorgen voor een naaste, omdat dat de
voorwaarde is om hen te kunnen versterken, verlichten en verbinden: mantelzorgers zijn in
beeld.
2. Versterken: De gemeente versterkt mantelzorgers in hun regie en positie, zowel op het
microniveau van individuele mantelzorgers als op het niveau van beleidsbeïnvloeding, zodat
de stem van mantelzorgers in het beleid doorklinkt.
3. Verlichten: De gemeente organiseert ondersteuning om ervoor te zorgen dat de
mantelzorgers de mantelzorgtaken kunnen (blijven) uitvoeren.
4. Verbinden: De gemeente legt verbindingen tussen formele en informele zorg en
ondersteuning en neemt partners, zoals zorgaanbieders, mantelzorgondersteuners en
vrijwilligersorganisaties, mee in deze manier van (samen)werken.
Er zijn verschillen in de uitvoering tussen de kernen van de gemeente Maashorst. Dat hoeft geen
probleem te zijn, want hierdoor kunnen we de ‘best practices’ voor elke kern/wijk selecteren.
Binnen de gemeente Maashorst willen we wijkgericht gaan werken, ook als het gaat om
mantelzorgers. Iedere kern is namelijk anders en dat vraagt een andere inzet om de mantelzorger
te ondersteunen.
Op dit moment wordt ambtelijk een planning gemaakt voor het sociaal domein waarin staat
aangegeven wanneer we met welke beleidsontwikkeling aan de slag gaan. Mantelzorg komt hier
uiteraard ook in terug. Zodra deze planning bekend is, wordt deze met u gedeeld. Van daaruit
gaan we kijken naar de uitvoering en wat daar nog verbeterd kan worden. Natuurlijk wordt u als
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ASD hierin betrokken. Een van de eerste uitvoeringsvraagstukken die we aan u gaan voorleggen is
de uitvoering van de mantelzorgwaardering door de gemeente.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris,
de burgemeester,
{{Signer1}}

{{Signer2}}

Drs. D. van Deurzen

Drs. P.L.A. Rüpp

Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale
ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.
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