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Beste raadsleden,

lnleiding
Het huidige kader voor mantelzorgbeleid is vastgelegd in de beleidsnotitie 'Ondersteuning

en waardering van mantelzorgers in de gemeente Harlingen 2027-2025. De nieuwe

beleidsnotitie beschrijft op hoofdlijnen op welke manier de gemeente Harlingen

mantelzorgers wil ondersteunen bij en waarderen voor hun mantelzorgtaken in de periode

2O2t-2025. Dit beleid dient als visie en kapstok op basis waarvan de ondersteuning en

waardering van mantelzorgers, samen met de mantelzorgers zelf en met relevante

ketenpartners, tot concrete plannen kan worden uitgewerkt. Deze brief is bedoeld om u een

beeld te geven van de acties die de komende kwartalen worden opgepakt en wordt u

aangeboden ter informatie.

Speerpunten
De volgende speerpunten uít de mantelzorgnotitie dienen als leidraad voor het uitzetten van

de plannen:

1. Ondersteuning op maot
Er wordt op basis van acht functies een geactualiseerd laagdrempelig ondersteuningsaanbod

ontwikkeld van goede kwaliteit, dat op maat en zoveel mogelijk met regie van de

mantelzorger en zorgvrager kan worden ingezet.

2. Herkenning en verbinding
Samen met lokale netwerkpartners wordt gewerkt aan het herkennen en betrekken van

mantelzorgers, het vroegtijdig signaleren van (over)belasting en het doorverwijzen naar de

juiste hulp.
3. Ma ntelzo rgwa a rd e ri n g

Er wordt jaarlijks een blijk van waardering geboden aan mantelzorgers die zorgen voor

inwoners van onze gemeenten.
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Plannen 2O2L-2022
Netwerk opbouwen
Om zoveel mogelijk ondersteuning voor mantelzorgers te organiseren is het belangrijk om
de beschikbare gemeentelijke middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten. Op dit
moment speelt de Skt)le een grote rol in de mantelzorgondersteuning in de gemeenten
Harlingen en Waadhoeke. Er wordt onderzocht welke partijen of initiatieven er verder zijn in
deze gemeenten die een rol hebben in de ondersteuning van mantelzorgers en tevens op
Terschelling en Vlieland. Mogelijk zal dan opnieuw gekeken worden naar de financiering
(subsidies) voor het komende jaar en de jaren daarna.

M a nte I zo rg co nfe re nti e

Een middel om alle partijen en het huidige aanbod in kaart te brengen is het organiseren van

een mantelzorgconferentie. Deze zal in het derde kwartaal 2021 plaatsvinden. Partijen die
zullen worden uitgenodigd zijn o.a. buurtverenigingen, kerken, welzijnsinstellingen,
zorgorganisaties, onderwijsinstellingen, gebiedsteams en natuurlijk mantelzorgers zelf. De

mantelzorgconferentie dient als wervingsmiddel voor de opzet van een

mantelzorgkennisnetwerk waarin informatie, kennis en ervaringen kunnen worden
uitgewisseld over de ondersteuning en waardering van mantelzorgers in onze gemeenten en

mogelijkheden tot verbetering daarvan in beleid en praktijk. Door samen te werken kan er
kennis worden gedeeld, beter worden doorverwezen naar de juiste hulp en kunnen
voorzieningen beter toegankelijk worden gemaakt. ln Harlingen bestaat reeds een

focusgroep mantelzorg welke als voorbeeld kan dienen voor de andere gemeenten.

Focusgroepen
Het doel is om voor alle gemeenten een focusgroep mantelzorgondersteuning op te zetten,
bestaande uit mantelzorgers en lokale netwerkpartners. De focusgroepen dienen als basis

om de speerpunten uit de beleidsnotitie op lokale wijze praktisch te kunnen uitwerken en

vormgeven. De focusgroepen zullen eerste kwartaal 2022van start gaan.

Er zal zoveel mogelijk worden getracht om intergemeentelijke samenwerking te realiseren.
Het evalueren van de plannen zaltwee maal per jaar plaatsvinden met de focusgroepen. Zo

kan er continu worden gemonitord en waar nodig worden bijgestuurd. Daarbij zal de

Adviesraad Sociaal Domein twee maal per jaar op de hoogte worden gebracht over de

voortgang van de uitvoeringsplannen.

Uítvoeringsplan montelzorgondersteuníng 2021 - 2022
ln de bijlage vindt u een schematische weergave van activiteiten die thans plaatsvinden op

het gebied van mantelzorgondersteuning en wordt er tevens inzichtelijk gemaakt welke

acties vanaf heden worden opgepakt en wie de daaraan gekoppelde proceseigenaren zijn.

Eerste kwartaal 2022volgt een informerende brief over de status van de actiepunten en op

welke wijze de plannen worden vervolgd in2022. Let wel, dit actieplan is regionaal
georiënteerd en richt zich op de mantelzorgondersteuning in heel Noardwest Fryslàn.

Specifiek lokale initiatieven worden uiteraard ingepast.

Tot slot
Nu de acties in kaart zijn gebracht is het van groot belang om er een stevig vervolg aan te
geven. Belangrijk is om dit in gezamenlijkheid met ketenpartners op te pakken en niet
eenzijdig vanuit de gemeente. Dit vraagt om een blijvende investering. Mantelzorg is een
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drijvende kracht in onze samenleving. Hierdoor kunnen jongeren met een beperking de stap
naar zelfstandig wonen gemakkelijker maken, worden gezinnen tijdelijk bijgestaan op lastige
momenten, kunnen mensen vaak langer zelfstandig thuis wonen etc. Daarom is het
belangrijk dat mantelzorgondersteuning geagendeerd blijft en er een divers pakket van
maatregelen beschikbaar is; vanuit de gemeenten, werkgevers en ketenpartners.
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