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Conceptbeleidsnotitie Mantelzorg 2020+
Geachte leden van de Adviesraad Sociaal Domein,
Dank u wel voor uw reactie van 28 april 2020 op onze conceptbeleidsnotitie Mantelzorg 2020+.
Ons college is blij met het positieve advies. U heeft een aantal punten benoemd waar we in deze
brief op willen reageren.
1. U vraagt een specificering van het begrip ‘gebruikelijke hulp’.
Op twee plaatsen in de notitie staat dit begrip in een citaat van het Sociaal Cultureel
Planbureau. Daarnaast is het een begrip uit artikel 1.1.1 van de WMO 2015.
Wij zullen dit dus niet nader specificeren.
2. U vraagt om in de communicatie rekening te houden met de jonge mantelzorger.
Ons college zal uiteraard rekening houden met deze groep en de jonge mantelzorgers in
onze communicatie aanspreken op een manier die bij hun leeftijd en situatie past.
3. U geeft aan dat u een periode van 3 jaar voor evaluatie erg lang vindt.
In de notitie geven we aan ‘minimaal één keer per drie jaar’ te evalueren. Dit lijkt ons
vooralsnog reëel en haalbaar. Als hier aanleiding voor is, biedt dit ruimte om vaker te
evalueren.
4. U vraagt aandacht voor het bekend maken van het zogenoemde ‘112 nummer’.
Uiteraard zullen we dit in onze communicatie uitdrukkelijk benoemen.
5. U vraagt bij het opstellen van de vragenlijsten aandacht voor de laaggeletterden.
De vragenlijsten zijn in eenvoudige, duidelijke taal geschreven zodat zo veel mogelijk
mensen ze kunnen lezen en begrijpen. Een lijst bestaat bovendien uit een beperkt aantal
vragen.
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Definitieve besluitvorming.
Ons college heeft de conceptbeleidsnotitie Mantelzorg 2020+ voor vaststelling naar de raad
gestuurd.
Tot slot
Als u vragen heeft over deze brief kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker
mevrouw M. van ’t Bosch, T 14 0591.
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