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Betreft: Ongevraagd advies aangaande de individuele mantelzorgwaardering

Geacht college,

Als adviesraden Wmo en VWI, verder aan te duiden als adviesraden, bieden wij u een
ongevraagd advies aan met betrekking tot de hoogte van de individuele mantelzorgwaardering
2017.
Op grond van artikel 16 van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning in Apeldoorn moet
het College jaarlijks in een regeling de vorm en hoogte van de individuele mantelzorgwaardering
bepalen als invulling van het jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers in hun gemeente.
De in 2016 gekozen vorm van een geldbedrag is ook de keuze van de gezamenlijke
adviesraden. Het in april 2016 door Mezzo gehouden onderzoek over de invulling van het
mantelzorgcompliment geeft aan dat 62 procent van de ondervraagde mantelzorgers voor een
geldbedrag opteert. Stichting de Kap, de organisatie op het terrein van mantelzorg in Apeldoorn,
heeft al in 2014 de voorkeur, in de vorm van een gevraagd advies, uitgesproken voor een
waardering in de vorm van een vrij te besteden geldbedrag.
Onderliggend advies van de adviesraden gaat dan ook niet om de vorm maar om de hoogte van
de individuele mantelzorgwaardering.
Voor 2017 wordt uitgegaan van hetzelfde beschikbare, door het Rijk uitgekeerde, budget voor
mantelzorg als in 2016. In 2015 (ongeveer 4500 aanvragers) was er een onderbenutting van
€ 202.000, een bedrag dat werd toegevoegd aan de bestemming mantelzorgondersteuning in
2016.
Na wat verschuivingen, vanwege overschrijding van het plafond door toegekende subsidies voor
mantelzorgondersteuning, was er voor de individuele mantelzorgwaardering in 2016
€ 414.000 beschikbaar. Hiervan bleef opnieuw ongeveer hetzelfde bedrag over (het aantal
aanvragers was ruim 4300). Het bedrag voor de overschrijding van het plafond in 2017 (de
subsidies zijn voor 2017 verlengd) is in dit bedrag al verdisconteerd.
Na de ervaring van 2 jaar onderuitputting adviseren de gezamenlijke adviesraden de hoogte in de
regeling 2017 aan te passen.
Advies: Wij adviseren een geldbedrag van € 100 t.b.v. de hoogte van de individuele
mantelzorgwaardering.
Zoals de overgang van algemene voorzieningen naar maatwerk kostenbesparend werkt besparen
de steeds meer ingezette en vaak overbelastte mantelzorgers de samenleving in onze gemeente
ook veel geld en zorg. Een verhoging van het geldbedrag doet een klein beetje recht aan de
enorme waardering die mantelzorgers toekomt.

De adviesraden wensen u wijsheid toe met de te nemen keuzes en zijn graag bereid dit advies
mondeling toe te lichten.
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