Aan het College van Burgemeester en wethouders
van de gemeente Zwolle
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Zwolle, 17 september 2020

Onderwerp: Hoe zorgen we samen dat de stem van mantelzorgers gehoord blijft in Zwolle?

Geacht College,

De Participatieraad Zwolle adviseert het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen in het sociaal
domein. Wij zoeken een sterke verbinding met inwoners van de stad, om zo de juiste informatie uit de samenleving
op te halen. Soms organiseren we dit adhoc zoals met onze bijeenkomst rondom ‘leerlingenvervoer’ of ‘kind en
echtscheiding’ maar we werken ook met klankbordgroepen. Hieraan nemen inwoners deel die met ons meepraten
over belangrijke onderwerpen.
Mantelzorgadviesraad
Bij het oprichten van de Participatieraad zijn diverse belangenclubs samengegaan. De gemeente Zwolle heeft
destijds echter bewust gekozen om de Mantelzorgadviesraad als zelfstandig adviesorgaan te laten voortbestaan.
Tot 2019 had de gemeente Zwolle een Mantelzorgadviesraad. Wij raadpleegden hen regelmatig. Deze raad is
opgeheven. Zowel de gemeente Zwolle als de Participatieraad hechten grote waarde aan de inbreng van
mantelzorgers. Er wordt door de gemeente veel gedaan om mantelzorgers te ondersteunen, te begrijpen en te
waarderen. Denk hierbij aan de activiteiten die het Steunpunt Mantelzorg organiseert en de Mantelzorgwaardering.
Wegvallen mantelzorgadviesraad in 2019
Een andere manier om mantelzorgers een stem te geven is door hen te betrekken bij beleid en uitvoering.
Wanneer mantelzorgers inbreng hebben in beleid, wordt dit beleid voor een deel ook hun eigendom en verschuift
het vaak gehoorde geluid dat de gemeente ‘over hen beslist’ naar ‘met de mantelzorgers beslist’. De inbreng en
bijdrage van mantelzorgers kan helpen om het beleid te ontwikkelen en te evalueren.
Echter door het wegvallen van de Mantelzorgadviesraad in 2019 gaat een schat aan kennis en ervaring verloren
terwijl juist in deze tijd waarin door Corona veel mantelzorgers zwaar zijn belast en waarin wordt ingezet op
preventie en normalisering de stem van de mantelzorger zo belangrijk is.
Inbreng van inwoners
De Participatieraad waardeert het erg dat de gemeente Zwolle veel belang hecht aan goede Participatie. We voelen
ons als Participatieraad serieus genomen. Onze adviezen doen ertoe en dat maakt dat wij gemotiveerde vrijwilligers
hebben die naar inwoners luisteren. Dit zorgt voor goede advisering waar de gemeente Zwolle veel aan heeft.
Ambtelijk hebben we onderzocht op welke wijze we mantelzorgers een stem kunnen geven. We willen geen extra
adviesorganen oprichten maar we willen wel de stem van mantelzorgers horen.
Onze wens is een klankbordgroep van mantelzorgers op te richten, die met ons meedenkt zodat onze adviezen
inhoudelijk veel toegevoegde waarde houden en de gemeente Zwolle dit mee kan nemen om haar beleid te
optimaliseren.
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Voorstel
Het voorstel is om een klankbordgroep op te richten en het budget daarvoor toe te voegen tot het budget van de
Participatieraad.
Graag gaan we met u in gesprek over hoe we gezamenlijk zorg kunnen dragen voor de stem van mantelzorgers in
onze mooie gemeente Zwolle.

Met vriendelijke groet,
Aljona Wertheim
Voorzitter Participatieraad Zwolle
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