College van Burgemeester en Wethouders van Weesp
Ter attentie van Mevrouw A. Heijstee
Postbus 5099
1380 GB Weesp

Betreft: Advies Notitie Keuze bij waardering van mantelzorgers (versie 8 juni 2015)

Weesp, 31 augustus 2015

Geachte mevrouw Heijstee
Hierbij ontvangt u het advies van Adviesraad Sociaal Domein inzake het voorstel ‘Waardering van
mantelzorgers’. Wij hopen met onze opmerkingen en suggesties een bijdrage te leveren aan de
ontwikkeling van het beleid omtrent waardering van mantelzorgers.
In afwachting van uw reactie,
Met vriendelijke groet,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Weesp,

Hans Blaauwbroek
Voorzitter

CC: mw. A. Dril (adril@weesp.nl)
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Advies en overwegingen
Inleiding
In de WMO 2015 is vastgelegd dat de gemeenten in hun verordening moeten bepalen op welke
wijze zij een jaarlijkse blijk van waardering aan mantelzorgers willen geven. In het WMO-beleidsplan
heeft de gemeente opgenomen dat, in overleg met de doelgroep en de Adviesraden, in 2015 een
plan wordt uitgewerkt ter vervanging van het huidige mantelzorg compliment.
Proces
De gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren hebben gezamenlijk een notitie opgesteld;
Keuzes bij de waardering van mantelzorgers (versie 8 juni 2015). In dit document worden de keuzes
voorgelegd die gemaakt kunnen worden.
Op 10 juni 2015 is een bijeenkomst georganiseerde waarin een aantal vertegenwoordigers van de
Adviesraden van de 3 gemeenten bij elkaar gekomen van gedachten hebben gewisseld met
vertegenwoordigers van Versa Mantelzorgondersteuning. Van deze bijeenkomst is een verslag
gemaakt.
Op 19 augustus heeft de Adviesraad Sociaal Domein het voorstel ontvangen dat op basis van
voorgaande bijeenkomsten is opgesteld.
De Adviesraad spreekt haar waardering uit voor de wijze waarop de gemeente mantelzorgers en de
adviesraden bij dit traject heeft betrokken.

Algemeen
In de notitie is duidelijk verwoord wat het doel is van de waardering van mantelzorgers. Het gaat
hierbij om individuele waardering en niet om de collectieve activiteiten te bekostigen. Het is een
prettig leesbaar document met een aantal duidelijke keuzen.
Keuze 1: Keuze doelgroep
De voorkeur van de Adviesraad Sociaal Domein gaat uit naar het bieden van een waardering aan een
brede groep mantelzorgers . De landelijke gangbare definitie van mantelzorger (minimaal 3
maanden, 8 uur per week) kan als norm worden gebruikt. Dat betekent dat ook de mantelzorg aan
mensen zonder zorgindicatie in aanmerking komt. Het woonplaatsbeginsel moet hierin geen
belemmering vormen. Mantelzorg kan ook over de grenzen van de eigen gemeente worden

gegeven.
Het is van belang dat de communicatie over de mantelzorgwaardering goed moet worden opgezet,
zodat veel mensen zich aangesproken voelen. Wij vragen u hierin specifiek aandacht te schenken
aan kinderen die in de gezinssituatie mantelzorg bieden. Hier wordt vaak een aanzienlijke
inspanning verricht, die weinig zichtbaar is.
Keuze 2: Keuze invulling van de waardering
De Adviesraad Sociaal Domein ondersteunt de keuze voor een vorm van individuele waardering.
Invulling door middel van een kaart is een goede optie.
De mantelzorger is het meest gebaat bij een vorm van waardering waarbij de mantelzorger niet zelf
geld bij moet leggen, zoals korting op een bepaalde activiteit of product. Een waardebon die te
besteden is bij de lokale winkeliers is een goede manier om winkeliers de mogelijkheid te bieden
een bijdrage te leveren.
Een budget dat men kan besteden aan bijvoorbeeld een aantal uren huishoudelijk hulp of de inzet
van een klusjesman of een ontspanningsactiviteit of gewoon als onkostenvergoeding is ook een
goede optie.
Keuze 3: Keuze aanvraagprocedure
Wij zijn blij met de keuze voor een laagdrempelige en eenvoudige uitvoeringsprocedure. Wij
ondersteunen de keuze voor registratie bij het Steunpunt Mantelzorg. Dit creëert een beperkte
drempel, maar biedt als voordeel dat er meer contactmogelijkheden komen met mantelzorgers.
Overgangsprocedure 2015
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert positief ten aanzien van de voorgestelde
overgangsprocedure. Wij pleiten er wel voor om tijdig met de voorbereiding van de
mantelzorgwaardering 2016 te beginnen, zodat voor 1 juli 2016 alle noodzakelijke voorbereidingen
zijn afgerond en vastgesteld.

Conclusie
Het mantelzorgcompliment in de vorm van een financiële waardering is een waardevol middel om
mantelzorgers een hart onder de riem te steken en er voor te zorgen dat zij hun taak kunnen blijven
volhouden. De Adviesraad Sociaal Domein adviseert positief over de voorgestelde uitwerking.
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