COLLEGEVOORSTEL

Onderwerp
Actieprogramma ”Doorontwikkeling Mantelzorgondersteuning Krimpen aan de IJssel
2018-2021”
Te besluiten om
1. Het actieprogramma “Doorontwikkeling Mantelzorgondersteuning Krimpen aan de
IJssel 2018-2021” vast te stellen.
2. Het actieprogramma ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Sociaal Domein
Krimpen aan den IJssel en het Seniorenplatform.
Inleiding
De gemeente heeft in samenwerking met ContourdeTwern (externe partner) eind 2016 een
proces opgestart om meer zicht te krijgen op het thema mantelzorg in Krimpen aan de IJssel.
Om ‘de mantelzorger in beeld’ te krijgen zijn drie persona’s geformuleerd, aan de hand
waarvan mantelzorgers zelf en organisaties die in hun werk te maken hebben met
mantelzorgers in gesprek gingen over wat zij nodig hebben. De werkwijze en de uitkomsten,
voorzien van adviezen zijn opgetekend in de rapportage ‘Mantelzorger in beeld’. Vanuit deze
rapportage is gewerkt aan dit actieprogramma.
Door overheidsbeleid is de samenleving de afgelopen jaren veranderd.
Verzorgingshuisplaatsen zijn nagenoeg afgebouwd. Inwoners moeten en/of willen zo lang
mogelijk zelfstandig blijven wonen waarbij de zorg en ondersteuning vanuit de thuissituatie
georganiseerd wordt. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning, erkenning en
waardering van mantelzorgers. Deze taak heeft zijn grondslag gekregen in de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015). Door mantelzorgers op de juiste wijze te
ondersteunen kunnen zij hun taak als mantelzorger vol houden en kunnen zij deze
combineren met werk en andere activiteiten.
De gemeente Krimpen aan den IJssel heeft door de vergrijzing te maken met een
toenemend aantal oudere inwoners. Deze ontwikkeling heeft tot gevolg dat er steeds meer
mensen zijn die hulp behoeven en dat deze zorg door steeds minder mensen gedragen kan
worden. Dit legt een toenemende druk op onze mantelzorgers. 1 op de 3 volwassen
Nederlanders gaven in 2014 mantelzorg (ruim 4 miljoen). Hiervan geeft ongeveer 15% zowel
langdurig als intensief hulp.
Er is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal ouderen neemt toe en mensen worden
steeds ouder. Dit betekent dat kinderen ook ouder zijn op het moment dat ouders behoefte
hebben aan ondersteuning. Daarnaast moeten mensen langer doorwerken. Dit kan
betekenen dat er eerder sprake kan zijn van overbelasting van de mantelzorger. Doordat
kinderen zich steeds vaker vanwege studie, werk of om andere redenen buiten onze
gemeente vestigen, wordt de afstand tot hun ouderlijk huis groter. Dit maakt de
mantelzorgtaak zwaarder of soms ook niet mogelijk.
De toenemende druk op mantelzorgers door de hervormingen in de zorg van de afgelopen
jaren en de demografische ontwikkelingen maken het noodzakelijk om ons huidige
mantelzorgbeleid te herijken.
Om te komen tot dit actieprogramma hebben wij de navolgende stappen gezet:
Stap 1: Aanleiding en vraagstelling
Stap 2: Persona-onderzoek
Stap 3: Werkconferentie De mantelzorger in beeld op 31 januari 2017
Stap 4: Ontwikkeling 3-lijnen mantelzorg
Stap 5: Vervolg werkconferentie De mantelzorger in beeld op 13 maart 2018

Stap 6: Gesprek met mantelzorgers op maandag 14 mei 2018
Stap 7: Gesprek met ambassadeurs op maandag 18 juni 2018
Stap 8: Actieprogramma naar college en raad
De opgenomen acties zijn het resultaat van de uitkomsten van het gehele proces rondom
mantelzorgondersteuning.
Beoogd maatschappelijk effect
Het actieprogramma “Doorontwikkeling Mantelzorgondersteuning Krimpen aan de IJssel
2018-2021” vast te stellen zodat wij de opgenomen acties kunnen gaan uitvoeren en zo per
2021 een mantelzorgvriendelijke gemeente kunnen realiseren.
Argumenten
1.1 In het actieprogramma staat beschreven hoe de uitvoering verloopt om te komen tot een
mantelzorgvriendelijke gemeente zodat voldaan wordt aan de Wet maatschappelijke
ondersteuning ten aanzien van mantelzorgtondersteuning.
Wetstekst Wmo 2015, artikel 1.1.1: Het begrip ‘maatschappelijke ondersteuning’ omvat:
 bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de
toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een
beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en
bestrijden van huiselijk geweld,
Voor de uitvoering van de Wmo heeft de gemeente een aantal taken en
verantwoordelijkheden:
 Leefbaarheid en sociale samenhang bevorderen
 Mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen
 Het bevorderen van mensen met een beperking of psychisch probleem om deel te
nemen aan de samenleving
 Maatschappelijke opvang aanbieden
 Openbare geestelijke gezondheidszorg bevorderen
 Informatie, advies en cliëntondersteuning geven
 Verslavingsbeleid bevorderen
 Jeugdigen met problemen preventief ondersteunen
Met dit actieprogramma wordt voldaan aan hetgeen de Wmo de gemeente voorschrijft om
mantelzorgers te ondersteunen.
1.2. Het actieprogramma is in een interactie proces met alle belangrijke partners en
mantelzorgers opgesteld, waardoor er meer dan voldoende draagvlak is om tot uitvoering
van het actieprogramma te komen.
In het actieprogramma beschrijven we de acties om te komen tot mantelzorgvriendelijke
gemeente. De gemeente heeft een voorlichtende, coördinerende en (soms) faciliterende taak
bij de aanpak en uitvoering om te komen tot een mantelzorgvriendelijke gemeente. .
2.1. Het actieprogramma dient ter advisering aangeboden te worden aan de Adviesraad
Sociaal Domein en het Seniorenplatform.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
N.v.t.
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Communicatie
Het actieprogramma ter advisering aan de Adviesraad Sociaal Domein en het
Seniorenplatform voorleggen.
Uitvoering
Na advisering van de Adviesraad en het Seniorenplatform wordt uw college opnieuw
geïnformeerd en zal vervolgens een raadsinformatiebrief worden opgesteld.
Bijlage:
1. Actieprogramma ` Doorontwikkeling Mantelzorgondersteuning Krimpen aan de IJssel
2018-2021”

3

