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Onderwerp:

Advies over het voorstel uitwerking “Waardering van mantelzorgers”

Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van voorstel uitwerking “Waardering van
Mantelzorgers”, gedateerd 19 augustus 2015.
In deze brief brengt de adviesraad haar advies over dit plan van aanpak uit.
Conclusie
De Adviesraad Sociaal Domein is blij met het voornemen van de gemeente om het
mantelzorgcompliment te laten voortbestaan. Uit de consultaties is gebleken dat mantelzorgers dit
compliment zeer op prijs stellen.
De Adviesraad heeft wel een aantal opmerkingen over en bezwaren tegen de uitwerking.
Inbedding compliment in het mantelzorgbeleid
Het mantelzorgcompliment kan niet los worden gezien van het mantelzorgbeleid. Dan hebben we
het onder meer over de ondersteuning van mantelzorgers en de beschikbaarheid van respijtzorg.
Graag willen wij als Adviesraad het integrale mantelzorgbeleid van de gemeente evalueren. Wij
zullen daar te zijner tijd ongevraagd advies over uitbrengen. Mantelzorg wordt door de Adviesraad
als een speerpunt gezien.
Doelgroep
Mantelzorgers van inwoners die verder geen beroep doen op zorg van de gemeente of van de
thuiszorg horen naar de mening van de Adviesraad bij uitstek tot de doelgroep die in aanmerking
komt voor het mantelzorgcompliment. Deze mantelzorgers besparen met hun eigen inspanningen
veel kosten en bereiken samen met degene die ze verzorgen een hoge mate van zelfredzaamheid,
een van de doelen van de WMO. Opname van deze groep mantelzorgers wordt van harte
ondersteund.
Daarentegen horen de mantelzorgers van inwoners die in zorginstellingen binnen de gemeente
wonen naar de mening van de Adviesraad niet tot de doelgroep. De betreffende inwoners maken
gebruik van WLZ-zorg en zijn niet zelfredzaam gebleken. Hoewel niet kan worden ontkend dat de
betreffende mantelzorgers ook de nodige inspanningen leveren, zijn deze van een andere orde dan
mantelzorgers van nog zelfstandig wonende inwoners. De financiering van een eventueel
compliment hoort niet uit de WMO-gelden te komen, maar uit de WLZ-middelen.
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Vorm van het compliment
De kracht van het compliment ligt in het individuele karakter daarvan. De individuele mantelzorger
voelt zich individueel gewaardeerd. Collectieve beloningen passen daarin minder en horen deel uit te
maken van de mantelzorgondersteuning.
De consultaties hebben aangegeven dat de voorkeur wordt gegeven aan een compliment in de vorm
van een vrij besteedbaar geldbedrag. Nu dit door de doelgroep is aangegeven, ligt het ook voor de
hand om deze wens te volgen en niet uit te wijken naar cadeaubonnen of pasjessystemen. De
consument wordt al overspoeld met allerlei passen. Bovendien ziet de Adviesraad de meerwaarde in
de gemeentelijke context niet.
Omvang van het bedrag.
De omvang van het compliment wordt in het voorstel afhankelijk gesteld van het aantal aanvragen.
Hoewel wij begrijpen dat de gemeente de financiële risico’s wil beperken, zijn wij daar tegen. Het
compliment dient enige omvang te hebben en zal in de orde van grootte van het landelijke
compliment moeten liggen. Een dergelijk bedrag moet dan ook in het vooruitzicht worden gesteld.
Als het aantal terechte aanvragers hoger blijkt dan verwacht, kunnen deze mantelzorgers niet
worden afgescheept met een lager of onbeduidend bedrag. Bovendien: veel mantelzorgers betekent
juist een hoge betrokkenheid bij de medemens (en besparing van zorgkosten) en dat kan toch niet
worden afgestraft door een lager mantelzorgcompliment.
Tot slot
Wij zijn graag bereid deze brief nader toe te lichten.
Hoogachtend,
namens de Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren.
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