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Geachte heer Lensink, 

 

Op 15 februari 2021 heeft u een artikel 43 vraag gesteld, te weten wanneer het college een evaluatie 

van het mantelzorgbeleid gaat uitvoeren en hoelang de doorlooptijd hiervan is. 

Op de eerste plaats bieden wij onze excuses aan voor de overschrijding van de termijn van 

beantwoording. 

 

U geeft aan dat in december 2017 het mantelzorgebeleid is geëvalueerd en dat er toen geen nieuw 

moment is aangegeven voor een evaluatie. Dit klopt, maar er zijn diverse momenten geweest in de 

afgelopen jaren waarin het mantelzorgbeleid aan de orde is geweest via diverse raadstukken. 

Het gaat hierbij om de volgende zaken: 

• Op 12 november 2019 stelde de gemeenteraad een bestuursopdracht vast over de evaluatie 

van de decentralisaties Jeugd, Wmo en Participatiewet; het mantelzorgbeleid maakt hiervan 

onderdeel uit. 

Deze evaluatie werd in de raad van 24 februari 2020 vastgesteld. Aan de hand van diverse 

factsheets, waaronder ondersteuning mantelzorg, werd aangegeven in hoeverre een 

preventief aanbod bijdraagt aan minder dure zorg; 

• In de raad van 27 oktober 2020 is het Integrale Beleidsplan Sociaal Domein, Maatwerk voor 

onze inwoners 2021 – 2025 vastgesteld. 

               In dit plan is over evaluatie het volgende opgenomen: 

Met een zekere regelmaat evalueren wij de ambities uit dit beleidsplan aan de hand van de 

gegevens (kengetallen en indicatoren). Hiervoor moeten we eerst bepalen welke gegevens 

we nodig hebben. En vervolgens ons registratiesysteem zodanig inrichten dat de genoemde 

indicatoren eenduidig gedefinieerd zijn en de gegevens beschikbaar zijn. Wij gaan ervan uit 

dat we onze registratiesystemen 1 januari 2021 hebben ingericht, zodat die datum geldt als 

zogenaamd ‘nulmoment’ waarmee we de ontwikkelingen de komende jaren vergelijken. 

• In de oordeelsvormende vergadering van de raadsbijeenkomst van 9 juni a.s. wordt een 

presentatie gehouden hoe wij om willen gaan met de indicatoren/kengetallen in relatie tot 

het ambitieniveau van het Integrale Beleidsplan Sociaal Domein. Hierbij zal ook gebruik 

worden gemaakt van de gegevens van het Cliëntervaringsonderzoek Jeugd, Wmo en 
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Participatiewet over de periode januari 2019 tot en met augustus 2020, dat is uitgevoerd door  

I&O Research. 

In dit onderzoek worden ook diverse onderzoeksvragen met betrekking tot het 

mantelzorgbeleid gesteld. 

 

Wij willen uitgaan van het door de gemeenteraad vastgestelde Integrale Beleidsplan Sociaal Domein, 

Maatwerk voor onze inwoners 2021 – 2025 en hieraan ook onze evaluaties koppelen, op basis van het 

vastgestelde ambitieniveau en de daaraan gekoppelde  indicatoren/kengetallen. 

Hierover gaat de gemeenteraad in de oordeelsvormende vergadering van 9 juni 2021 in discussie. 

 

Op grond van het bovenstaande zijn wij van mening dat een evaluatie op het mantelzorgbeleid 

voldoende wordt betrokken in het totaal van de ontwikkelingen van het sociaal domein. 

 

Portefeuillehouder Sigge van der Veek en het Mantelzorgcentrum, dat een groot deel van het beleid 

in uitvoering heeft, willen graag met u in gesprek over de uitvoering van het mantelzorgbeleid van de 

laatste jaren en een doorkijkje geven van de laatste ontwikkelingen op dit gebied. Gezien de 

bestuurswisseling bij het Mantelzorgcentrum stellen wij voor dit gesprek te organiseren in het vierde 

kwartaal van 2021. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer P. Jager 

wnd. gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 

 

 

 


