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Mantelzorgondersteuning

Geachte mevrouw Lambermont,
Naar aanleiding van uw brief van 18 oktober 2007 en recente ontwikkelingen op het gebied
van de mantelzorgondersteuning deel ik u het volgende mede.
Ik ben het geheel met u eens dat mantelzorg en vrijwilligerszorg cruciaal zijn voor de invulling
van de WMO.
Niet alleen ik, maar ook andere portefeuillehouders in de regio zijn deze mening toegedaan en
dit heeft ertoe geleid dat we gezamenlijk in het verband van het regionale orgaan Holland
Rijnland hebben gekozen voor een gezamenlijke aanpak van de organisatie van de
mantelzorgondersteuning in principe op het niveau van Zuid-Holland Noord.
Naar ik begrijp wordt u periodiek mondeling op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in
dit project.
Uw inhoudelijke opmerkingen in uw brief kan ik onderschrijven, met uitzondering van uw
opmerking genoemd onder punt 4 over regionale samenwerking. Regionale samenwerking
brengt zeker op het gebied van de mantelzorgondersteuning, nauwelijks het risico met zich
dat de verantwoordelijkheden van de individuele gemeenten wordt uitgehold. Afspraken op dit
gebied worden gemaakt op basis van consensus en zijn niet afdwingbaar. Deze
samenwerking opent echter zeker voor de kleinere gemeenten veel meer kansen om tot een
kwalitatief sterke ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers te komen. Kortom, ik deel
uw bezorgdheid in dezen geheel niet.
Naar aanleiding van ontwikkelingen in het afgelopen jaar is de regionale
mantelzorgondersteuning opnieuw in het Portefeuillehouderoverleg Sociale Agenda in juli jl.
aan de orde geweest.
Het portefeuillehouderoverleg heeft besloten dat de nadruk komt te liggen op de gemeentelijke
regie op de inhoud, met vraaggerichtheid als uitgangspunt.
Dit betekent concreet dat de gemeenten vaststellen welke producten en dienstverlening op het
gebied van mantelzorgondersteuning en vrijwillige thuiszorg wenselijk en noodzakelijk zijn.
Hierbij zal tevens worden bepaald welke producten/diensten lokaal en welke regionaal zouden
moeten worden georganiseerd en aangeboden.
Vervolgens wordt onderzocht welke organisatie bereid en in staat is om deze
producten/diensten te leveren. Dit kunnen overigens ook andere organisaties zijn dan de
huidige organisaties voor mantelzorgondersteuning.
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Naast een beschrijving van de te leveren producten/diensten zullen er ook
subsidievoorwaarden worden opgesteld die betrekking zullen hebben op de organisatie zelf,
de financiële en de juridische aspecten.
Het Portefeuillehouderoverleg heeft afgesproken om ook 2009 voor de mantelzorgondersteuning in de regio te beschouwen als overgangsjaar.
Uw Adviesraad zal in oktober aanstaande in de gelegenheid worden gesteld commentaar te
leveren op het concept van het op te stellen productieboek en de te ontwikkelen
subsidievoorwaarden. Dit commentaar zal ook aan de adviesraden in regionaal verband
worden gevraagd.
Met het bovenstaande hoop ik grotendeels te hebben kunnen voldoen aan de door u in deze
brief gemaakte kanttekeningen.

Hoogachtend,
Mw. dr. G.M. van den Berg

