Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Van de Gemeente Oisterwijk

Oisterwijk, 28. april 2018
Betreft: Uw antwoord op ons advies over het plan van aanpak Mantelzorgondersteuning

Geacht college,
De Wmo-raad heeft kennisgenomen van uw antwoord op zijn advies over het Plan van
Aanpak Mantelzorgondersteuning. Onze raad is niet gelukkig met uw reactie op het
belangrijkste onderdeel van het advies, te weten het zorgen voor voldoende laagdrempelige
dagopvang voor mensen die in de thuissituatie intensieve zorg ontvangen van een
mantelzorger en die nog geen indicatie hebben voor dagbesteding in professionele
organisaties. U geeft aan dit advies mee te nemen in uw beleidsontwikkeling. Ook geeft u
aan een subsidie te hebben verleend voor een door het Gerard Horvershuis/Inlooppunt uit
te voeren behoefteonderzoek.
De Wmo-raad is van mening dat verdere beleidsontwikkeling over laagdrempelige
dagopvang en nadere behoefteonderzoeken overbodig zijn. De feiten over de behoefte aan
deze vorm van respijtzorg zijn genoegzaam bekend. Alle professionals en vrijwilligers die in
contact komen met mantelzorgers geven aan, dat het bieden van laagdrempelige respijtzorg
het meest effectieve middel is om mantelzorgers te ontlasten. We kennen weliswaar het
volume van de behoefte niet, maar gezien het geschatte aantal mantelzorgers in onze
gemeente hoeven wij slechts te vrezen dat de behoefte het aanbod voorlopig verre zal
overstijgen.
De Wmo-raad adviseert u dan ook met klem, direct een begin te maken met het creëren van
meer laagdrempelige dagopvang. Verdere studie en onderzoek leveren slechts onnodige
vertraging op.
Ook een ander punt willen nogmaals onder uw aandacht brengen. Wij blijven van mening
dat het aanbod van ondersteuning aan mantelzorgers een meer actief karakter moet
hebben. In uw reactie schrijft u dat mantelzorgers die daarom vragen, vaak goed geholpen
kunnen worden. Het probleem is echter, dat een mantelzorger niet zomaar om hulp vraagt.

De ondersteuning moet aangeboden worden zonder dat er een actieve vraag is. Wij blijven
vinden dat hiervoor voldoende professionals, of daarvoor goed toegeruste vrijwilligers,
nodig zijn die als ‘buddy’ voor een mantelzorger in het continue proces van zorg kunnen
worden ingezet. Zij regelen, organiseren en ondersteunen, zodat het woord ‘verwijzen’ niet
meer voor hoeft te komen. Verwijzen betekent immers dat een mantelzorger weer opnieuw
met zijn vraag op pad moet en in een bureaucratisch en ondoorzichtig web van
hulpverlenende instanties terecht komt. De mentale belasting die dit met zich meebrengt,
schrikt de meeste mantelzorgers af.

Met vriendelijke groet,
Namens de Wmo-raad Oisterwijk.
L. Versteeg, secretaris

