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Aan het College van Burgemeester en  

Wethouders van gemeente Leiden 

Postbus 9100                                                                    

2300 PC LEIDEN. 

 

 

 

Leiden, 18 oktober 2007. 

 

Onderwerp: Mantelzorgondersteuning. 

 

 

 

Geacht College, 

 

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Op dit moment wordt er binnen het samenwerkingsverband Holland Rijnland gesproken over 

de inrichting van de ondersteuning van de mantelzorg en vrijwilligerszorg. Naar verluidt zijn 

een aantal uitgangpunten voor een nieuwe organisatie van de ondersteuning van de 

mantelzorg en de vrijwilligerszorg in het portefeuillehoudersoverleg vastgesteld en wordt nu 

gesproken over de uitvoering. 

 

De Adviesraad WMO Leiden wijst erop dat mantelzorg en vrijwilligerszorg buitengewoon 

belangrijk zijn voor de invulling van de WMO. Het beleid m.b.t. prestatieveld 4 zal 

ongetwijfeld  uitvoerig aan de orde komen bij de advisering over en bespreking van het 

Beleidsplan Wet Maatschappelijk Ondersteuning 2008-2012. Het gaat in dat plan echter 

vooral over het te voeren beleid. Naar onze opvatting is echter de uitvoering van dat beleid, 

zeker waar het de mantelzorg betreft, van even groot belang. Bij die uitvoering is vervolgens 

de wijze waarop de ondersteuning van de mantelzorg en de vrijwilligerszorg wordt vorm 

gegeven doorslaggevend. Wij verzoeken U dan ook de plannen voor de inrichting van de 

ondersteuning van de mantelzorg en de vrijwilligerszorg aan de Adviesraad WMO Leiden 

voor te leggen. 

 

Inhoudelijk zijn over de plannen, voor zover ze ons bekend zijn, een aantal opmerkingen te 

maken. 

1. De Adviesraad stelt vast dat de ondersteuning van de mantelzorg en de 

vrijwilligerszorg op dit moment in Leiden goed functioneert. In de afgelopen 10 jaar 

is er veel bereikt dankzij de inspanningen van de gemeente, Thuiszorg Groot 

Rijnland, Radius, Rivierduinen en de Leidse Vereniging van Mantelzorgers. De 

Adviesraad zal bij de beoordeling van de plannen dan ook de positie kiezen dat 

veranderingen niet mogen inhouden dat wat bereikt is, in gevaar komt. In dat kader 

heeft de Adviesraad zorgen over de instandhouding van collectieve GGZ-

preventieprogramma’s gericht op mantelzorgers van geestelijk gehandicapten. Door 

de overgang van de financiering van deze programma’s van de AWBZ naar de WMO 

dreigt de financiering niet langer gewaarborgd te zijn. 
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2. Voor de kwaliteit van de ondersteuning van de mantelzorg en de vrijwilligerszorg is 

het goed dat er een verbinding wordt gelegd tussen de ondersteuning van 

mantelzorgers en vrijwilligers. Verder is het van belang dat er geen grote afstand (ook 

in fysieke zin) bestaat tussen degenen die de ondersteuning leveren en de cliënten 

(individuele mantelzorgers, organisaties etc). Mantelzorgsteunpunten moeten dus 

goed bereikbaar blijven  Welk organisatorisch kader of schaalgrootte ook wordt 

gekozen, voor een relatief grote stad als Leiden betekent dit dat sprake zou moeten 

zijn van een steunpunt binnen de stadsgrenzen of directe omgeving. Het betekent 

bovendien dat het een steunpunt zou moeten zijn waarmee over 

uitvoeringsaangelegenheden rechtstreeks “zaken kan worden gedaan”. 

3. Hoewel het voor de hand ligt mantelzorgondersteuning in regionaal verband te 

organiseren en daarbij een ondersteuningpakket voor alle in die regio samenwerkende 

gemeenten af te spreken, moet het daarnaast mogelijk blijven specifieke 

ondersteuningsactiviteiten af te spreken voor de Leidse mantelzorgers. Bij de wijze 

van toedelen van financiële middelen moet daarmee rekening worden gehouden. 

4. Regionale samenwerking mag de verantwoordelijkheid van het College en de 

gemeenteraad van Leiden voor de invulling van prestatieveld 4 en de advisering 

daarover door de Adviesraad WMO Leiden niet uithollen. 

 

Wij vragen U geen onomkeerbare besluiten te nemen over de inrichting van de ondersteuning 

van de Mantelzorg en de Vrijwilligerszorg voordat er een uitgewerkt plan is gemaakt. In dat 

uitgewerkte plan zouden de voor- en nadelen van de verschillende opties voor de 

(schaalgrootte van de) organisatie moeten worden uitgewerkt, de kosten van de overhead bij 

de verschillende organisatorische opties, de bereikbaarheid van de steunpunten, de positie van 

het personeel dat niet in een slechtere positie mag komen te verkeren, het reorganisatietraject 

dat zo moet worden ingericht dat de werkzaamheden voortgang kunnen vinden, de 

financiering van de nieuwe organisatie, de overlegstructuren op regionaal en plaatselijk 

niveau en de invloed die overlegstructuren op de besluitvorming hebben. 

Aan de hand van een plan zoals hierboven beschreven is de Adviesraad in staat te beoordelen 

of de belangen van de mantelzorgers in Leiden voldoende veilig zijn gesteld. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Mevrouw S. Lambermont. 

Voorzitter. 

 

 

cc.  

De heer D. Toet 

Samenwerkingsorgaan 

Holland Rijnland 


