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Onderwerp:
Conceptbeleidsnotitie Mantelzorg 2020+
Voorgestelde wijze van afdoening:
Zie voorgestelde beslispunten.
Beslispunten:
1. Akkoord gaan met de kaders zoals opgenomen in de conceptbeleidsnotitie Mantelzorg
2020+ en de beleidsnotitie Mantelzorg 2020+ vaststellen.

Inleiding
Sinds de decentralisatie van de Wmo heeft de gemeente meer taken gekregen op het
gebied van mantelzorgondersteuning. Vanaf 2015 zijn hiervoor al verschillende
voorzieningen getroffen maar was nog geen nieuw beleid tot stand gekomen. Op 24
maart 2020 heeft ons college de conceptbeleidsnotitie Mantelzorg 2020+ vastgesteld. Dit
concept is ter advisering voorgelegd aan de Adviesraad Sociaal Domein. We sturen u
hierbij de conceptnotitie toe.
Beoogd effect
We willen de mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Dit doen we in
samenwerking met onze partners de Stichting Sociale Teams, Andes en het Contactpunt
Mantelzorg (CPM).
Bovendien willen we laten blijken dat we veel waardering hebben voor hun inzet en zorg.
Argumenten
Kanttekeningen
Financiën
Voor 2020 heeft uw raad het totale budget voor mantelzorg ad € 84.260,00 begroot. Dit
is niet alleen nodig voor de inzet van het CPM en de mantelzorgcoördinator van Andes
maar ook voor de mantelzorgwaardering. Die is ieder jaar variabel en afhankelijk van het
aantal aangemelde mantelzorgers. In 2020 is hiervoor € 25.000,00 van het begrote
bedrag beschikbaar.
Communicatie
Na vaststelling van de beleidsnotitie Mantelzorg 2020+ door de raad wordt de notitie
gepubliceerd in het Gemeenteblad.

Uitvoering
Voor uitvoering van het beleid wordt opdracht gegeven aan onze
samenwerkingspartners. Dit zijn de Stichting Sociale Teams Borger-Odoorn, Andes en
het CPM. Minimaal één maal in de drie jaar wordt, op initiatief van de gemeente, met
deze partners geëvalueerd.
Bijlagen
1. conceptbeleidsnotitie Mantelzorg 2020+
2. Advies van de Adviesraad
3. Reactie van het college aan de adviesraad
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