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Geachte wethouder Jacobs,
Wij ontvingen de Nota informele zorg 2013 - 2016 met het verzoek hierop snel te adviseren.
De Clientenraad Wmo zag al eerder de belasting van de mantelzorgers en vrijwilligers
toenemen, als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen. De leden van de raad hebben
hierover contact gehad met hun achterban en enkele leden van de raad hebben de
afgelopen maanden drie bijeenkomsten met mantelzorgers bijgewoond. Naar aanleiding
hiervan is in kaart gebracht waar mantelzorgers behoefte aan hebben. Dit heeft ons
geholpen snel een advies te kunnen formuleren.
Onze opmerkingen en aanbevelingen op de nota vindt u in de bijlage
Nog niet alle (financiële) maatregelen rond de transitie van AWBZ naar Wmo zijn bekend.
Duidelijk is wel dat de mantelzorgers zwaarder belast gaan worden en dat er een groter
beroep gedaan gaat worden op zorgvrijwilligers.
De gemeente is verantwoordelijk voor Wmo prestatieveld 4: “Het ondersteunen van
mantelzorgers, daar onder begrepen steun bij het vinden van adequate oplossingen, indien
zij hun taken tijdelijk niet kunnen waarnemen, alsmede het ondersteunen van vrijwilligers”
Wij zijn van mening dat de gemeente de regie moet voeren om de mantelzorgers in Lelystad
zo goed mogelijk te ondersteunen en moet zorgen voor het beschikbaar zijn van alle vormen
van respijtzorg.
Het steunpunt Mantelzorg moet naar onze mening meer pro-actief werken om zoveel
mogelijk mantelzorgers te bereiken en te ondersteunen. Bijgaande inventarisatie
ondersteuning mantelzorg en een voorstel respijtzorglogeerhuis sturen wij eveneens naar
Welzijn met het aanbod hierover met elkaar van gedachten te wisselen.
In afwachting van uw reactie, teken ik met vriendelijke groet, namens de cliëntenraad Wmo,

Lia van Vliet
secretaris
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