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Zevenbergen, 12 mei 2016
Betreft: ongevraagd advies mantelzorg mogelijk maken

Geachte heer Schoneveld,

De WMO-raad denkt graag actief mee over een goede uitvoering van de vigerende wet- en regelgeving en van
het gemeentelijk uitvoeringsbeleid. Zij ondervindt vanuit de gemeente hiertoe ook de bereidheid om samen
positief kritisch te kijken naar mogelijkheden tot verbetering. Dat geeft de WMO-raad de ruimte en het
vertrouwen om ook ongevraagde adviezen uit te brengen, zoals het volgende.
De WMO-raad heeft zich al een aantal keren gebogen over de vraag of de kosten die mantelzorgers maken
om hun taken te kunnen uitvoeren een beletsel zijn om mantelzorg te verlenen. Deze vraag heeft zich nog
meer opgedrongen naar aanleiding van het onderzoek over de extra kosten van de mantelzorger dat door
Mezzo is uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat de mantelzorgers de meeste kosten maken op de gebieden
wassen, reizen naar en met de zorgvrager en telefoon.
Een van de WMO- taken die de gemeente heeft, is mantelzorg mogelijk maken. Daartoe behoort naar onze
mening ook het mogelijk maken van mantelzorg voor en door mensen die de extra kosten van deze taak niet
kunnen dragen en derhalve afzien van het verlenen van mantelzorg. Daarbij komt het feit dat demografische
ontwikkelingen naar verwachting in de toekomst leiden tot een toenemend tekort aan mantelzorgers.
Ons ongevraagd advies luidt dan ook:
Onderzoek de mogelijkheden om een financiële tegemoetkoming in te stellen voor mantelzorgers, met name
voor die groep, die afziet van het verlenen van mantelzorg om financiële redenen.
In afwachting van uw reactie op dit ongevraagde advies,
Met vriendelijk groet,

Mw. J. M.P.L.L. Boxelaar- Doorakkers
Voorzitter WMO-Raad gemeente Moerdijk
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