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Subsidieaanvraag Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel en beleid mantelzorgondersteuning. 

 
OR Nee 

GO Nee 

Openbaar: Ja  Advies: 

1. Aan de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel (SVTO) over 2015 een subsidie van 

ｷ 115.541,-- verlenen. 

2. Instemmen met het voorgestelde beleid aangaande mantelzorgondersteuning met ingang van 

2015. 

3. Inste’’en ’et het uitreiken van een ’ante‘z“rgc“’”‘i’ent van ｷ 50,-- aan mantelzorgers 

en de uitvoering samen met de SVTO op te pakken. Hierv““r een bedrag van ｷ 100.000,-- 
reserveren. 

4. De aanvu‘‘ende subsidieaanvraag van de SVTO t“t een bedrag van ｷ 23.200,-- honoreren 

uit de middelen voor de mantelzorgondersteuning. Medio 2015 evalueren of er voor de 

tweede helft van 2015 ook een aanvullende subsidie kan worden verleend. 

5. De SVTO en de Wmo-raad schriftelijk informeren. 

 

Voorbesproken met portefeuillehouder? ja 

Datum: 15 januari 2015 

Toelichting tijdens B en W vergadering? Nee 

Advies Wmo-raad: 

Ja 

Raadscommissie(s): 

 

SLZ             ter kennisname 

 

Wanneer is kopie procedureblad naar Griffie 

gestuurd? 21 januari 2015 

Raad: Nee 

Datum:  

Besluit B en W: 

 

Opmerkingen gemeentesecretaris: 

Bestuurssecretariaat: 

Bijlagen ook kopiëren voor leden van B&W? 

Aanvraag subsidie SVTO, uitgaande brief 

Advies commissie: 
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Advies: 

1. Aan de Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel (SVTO) over 2015 een subsidie van 

ｷ 115.541,-- verlenen. 

2. Instemmen met het voorgestelde beleid aangaande mantelzorgondersteuning met ingang 

van 2015. 

3. Inste’’en ’et het uitreiken van een ’ante‘z“rgc“’”‘i’ent van ｷ 50,-- aan mantelzor-

gers en de uitvoering samen met de SVTO op te pakken. Hiervoor een bedrag van 

ｷ100.000,-- reserveren. 

4. De aanvullende subsidieaanvraag van de SVTO tot een bedrag van ｷ 23.200,-- honoreren 

uit de middelen voor de mantelzorgondersteuning. Medio 2015 evalueren of er voor de 

tweede helft van 2015 ook een aanvullende subsidie kan worden verleend. 

5. De SVTO en de Wmo-raad schriftelijk informeren. 

 

Besluit B en W: 

 

 

 

Korte samenvatting:  

De Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel (verder SVTO) biedt in onze gemeente individuele en 

groepsgewijze ondersteuning aan mantelzorgers en voorziet in vrijwillige thuiszorg. Op basis van 

de ingediende begroting kan over het kalenderjaar 2015 een subsidie worden toegekend van 

ｷ 115.541,--. Het te verlenen subsidiebedrag is beschikbaar binnen de gemeentelijke begroting.  

Naast deze subsidie vraagt men een aanvullende subsidie om aan de toenemende vraag naar 

informele zorg te kunnen voldoen. Voorgesteld wordt dit verzoek tot een bedrag van 

ｷ 23.200,-- te honoreren en te bekostigen uit de extra middelen voor mantelzorgondersteuning 

die de gemeente met ingang van 2015 ontvangt.  

Gelet op de nieuwe middelen voor mantelzorgondersteuning wordt aanvullend beleid voorgesteld 

waar genoemde aanvullende subsidie voor de SVTO onderdeel van uitmaakt. Daarnaast gaat de 

gemeente aan zorgvragers, die worden ondersteund door een mantelzorger, een bedrag van  

ｷ 50,-- beschikbaar stellen, dat als blijk van waardering aan de mantelzorger kan worden gege-

ven. Medio 2015 wordt de intensivering van het beleid geëvalueerd.  

 

Aanleiding: 

Het werkgebied van de SVTO strekt zich uit over vier Twentse en zes Sallandse gemeenten. 

Omdat de stichting voorziet in ondersteuning van mantelzorgers (waaronder respijtzorg) en vrij-

willige thuiszorg in zowel onze gemeente als in negen andere gemeenten, vindt onder voorzitter-

schap van de gemeente Hellendoorn op ambtelijk niveau afstemming plaats over relevante ont-

wikkelingen, subsidiëringsmethodiek en subsidievolume. Dit heeft ertoe geleid dat sinds 2011 

gewerkt wordt met een productenboek waarin onderscheid is gemaakt tussen een basis- en een 

pluspakket mantelzorgondersteuning en een basis- en een pluspakket vrijwillige thuiszorg. Het 

basispakket wordt gezien als een basisvoorziening dat door elke gemeente wordt afgenomen. Het 

pluspakket is het maatwerkdeel voor elke gemeente. 
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 Voor burgemeester en wethouders  

Nummer: 14INT05751 

*14INT05751*  

Datum vergadering:  

Nota openbaar: Ja  

Ź Onderwerp: 

 

Subsidieaanvraag Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel en beleid mantelzorgonder-

steuning. 
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Bijgevoegd treft u de aanvraag van de SVTO aan om subsidie voor 2015. In overleg met de ge-

meente is een aanvullende subsidieaanvraag ingediend om aan de toenemende vraag naar infor-

mele zorg te kunnen voldoen. Naast deze subsidieaanvragen moet bekeken worden hoe het be-

leid in het kader van de mantelzorgondersteuning, conform het bepaalde in de kadernota WMO 

2015-2019, kan worden geïntensiveerd. Vanaf 2015 ontvangt de gemeente hiervoor ook midde-

len. 

 

Relevante eerdere besluiten: 

14INT04114 d.d. 9 september 2014: vaststellen beleidsplan Kadernota WMO 2015-2019. 

 

Doelstelling: 

Door middel van subsidiëring op basis van de ｨAlgemene subsidieverordening samenleving ge-

meente Hellendoorn 2014ｩ op adequate wijze voorzien in mantelzorgondersteuning en vrijwillige 

thuiszorg in de gemeente Hellendoorn. Daarnaast willen we de extra middelen op een passende 

manier inzetten op het gebied van de mantelzorgondersteuning. 

 

Oplossing: 

De kern van het Rijksbeleid ten aanzien van de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers 

(informele zorg) is het versterken, verlichten en verbinden'. Onderstaand wordt kort ingegaan op 

deze drie actielijnen: 

1. Versterken door het opnemen in de wet dat de mantelzorger betrokken dient te worden 

bij de aanvraag van maatschappelijke ondersteuning, het waarderen van de mantelzorger 

en bespreken van mogelijkheden om zorg en werk te combineren. Daarnaast worden 

organisaties voor mantelzorgers betrokken bij de transitieplannen en subsidieert het 

ministerie een belangenvereniging en expertisecentrum. 

2. Verlichten door het stimuleren van sociale contacten, inzichtelijk maken van respijtzorg, 

uitbreiding van regelhulp met de module informele zorg en actualiseren van de 

basisfuncties voor lokale ondersteuning. 

3. Verbinden door het overleggen met veldpartijen in het onderwijs en de zorg over het 

aansluiten van de theorie op de praktijk, een toolkit voor het herkennen van 

mantelzorgers door de huisarts en het meegeven van het thema 'informele Zorg/ 

versterken sociale netwerken' aan Wmo-werkplaatsen. 

Het nieuw in te richten gemeentelijke beleid alsmede de extra subsidie aan de SVTO zijn bedoeld 

om hier zo goed mogelijk invulling aan te geven. 

 

Het extra budget mantelzorgbeleid 

Met ingang van 2015 wordt het (oude) mantelzorgcompliment afgeschaft en draagt het Rijk deze 

verantwoordelijkheid - inclusief een bezuiniging - over van de Sociale Verzekeringsbank naar 

gemeenten. De cliënt die langdurig zorg ontvangt, kon zijn of haar mantelzorger voordragen voor 

een c“’”‘i’ent van ｷ 200,--. In gemeente Hellendoorn zijn in 2013 via de Sociale 

Verzekeringsbank ongeveer 900 mantelzorgcomplimenten uitgereikt.  

 

Vanaf 2015 is er in de gemeente Hellendoorn volgens het in Twente gehanteerde rekenmodel 

ｷ 184.280,-- beschikbaar voor nieuw beleid op het gebied van mantelzorgondersteuning. Wat dit 

in 2016 wordt is nog niet duidelijk. De gemeente wordt geconfronteerd met een verdere 

bezuiniging vanuit het Rijk. Deels wordt dit waarschijnlijk weer rechtgetrokken omdat in 2015 

slechts 70% van de landelijke middelen voor mantelzorgondersteuning aan gemeenten worden 

overgemaakt. Vanaf 2016 is dit 100%. De bezuiniging zou dan voor wat betreft de 

mantelzorgondersteuning ongeveer ongedaan zijn gemaakt. Vooralsnog wordt in deze nota voor 

2015 uitgegaan van een budget van ｷ 184.280,-- dat beschikbaar is voor de 

mantelzorgondersteuning. 

 

Naar aanleiding van een motie van Van der Staaij in de Tweede Kamer is er met ingang van 2014 

zes miljoen euro extra vanuit het Rijk verdeeld voor mantelzorgondersteuning. Voor de gemeente 

Hellendoorn komt dit neer op ongeveer 2,25ｲ van gen“e’d bedrag, derhalve ｷ 13.500,--. Dit 

zijn structurele middelen waarvan nog niet duidelijk is of deze opgenomen zijn in het bedrag van 



- 4 ｦ 

 

 
 

ｷ 184.280,--. Daarom wordt voorgesteld om dit bedrag vooralsnog te oormerken voor het 

beleidsveld mantelzorgondersteuning. 

 

Subsidieaanvraag SVTO 2015 

De SVTO ontving over 2014 ｷ 115.546,-- subsidie. De afgelopen jaren is regelmatig verzocht om 

deze subsidie te verhogen, maar dit is nooit gehonoreerd. De extra ｦ structurele - middelen voor 

mantelzorgondersteuning met ingang van 2015 geven deze mogelijkheid wel. 

 

Cijfers van de afgelopen jaren laat zowel een toename zien in aantallen als in complexiteit, 

waardoor er meer individuele ondersteuning noodzakelijk is.  

 

 

         BASISPAKKET MANTELZORG 

      

verwachte 

     

aantallen 

 

prognose1 

 

Aantallen 

     

2013 2014 2014 

Intake cliënt mantelzorg-

ondersteuning (mzo) 

   

88 

 

76 

 

91 

Themabijeenkomst/mantelzorgcafe 

 

1 

 

1 

 

1 

Cursus/training lotgenoten 

  

1 

 

1 

 

1 

Enkelvoudige mantelzorgondersteuning 

 

117 

 

105 

 

120 

Basis individuele mantelzorgondersteuning 

 

70 

 

43 

 

75 

Intensieve individuele mzo 

 

11 

 

20 

 

14 

     

288 

 

246 

 

302 

            2012 en 2013 geven de volgende stijgingen in percentages te zien: 

Jaar 2012 2013 

Aantal zorgvrijwilligers 5% 13% 

Aantal zorgvragers 42% 12% 

Aantal mantelzorgers 2% 32% 

Aantal jonge mantelzorgers 11% 17% 

 

Voor 2015 vraagt men een subsidie van ｷ 115.541,-- op basis van de reguliere werkzaamheden 

en taken en daarnaast een aanvu‘‘ende subsidieaanvraag van ｷ 46.401,--  
 

De gevraagde subsidie van ｷ 115.541,-- past binnen de financiële kaders van de gemeente. 

 

De extra subsidie is volgens de SVTO noodzakelijk om aan de toenemende vraag naar informele 

zorg te kunnen voldoen. Door de drie decentralisaties, en dan met name van de Awbz naar de 

Wmo, komen steeds meer en andere vormen van zorgvragen naar de SVTO. Vooral op het terrein 

van respijtzorg, algemeen maatschappelijk werk, dagbesteding, begeleiding en uitstel van formele 

zorg. Het algelopen halfjaar komen er wekelijks drie á vier zorgvragen binnen, veelal zijn dit 

zorgvragen vloeiend uit de decentralisaties. Organisaties die ambulante begeleiding bieden, 

anticiperen op de bezuinigingen om daar waar mogelijk een zorgvrijwilliger in te zetten en omdat 

verschillende thuiszorgorganisaties zelfsturende teams hebben geformeerd, hebben zij de 

thuissituatie beter in beeld en wordt er vaker een beroep op de informele zorg gedaan. 

De zorgvragen komen via verschillende organisaties bij de SVTO binnen, te weten 

InteraktContour, de formele thuiszorgorganisaties, RIBW, GGD, de Wmo consulenten en het 

maatschappelijk werk. Er is duidelijk een stijgende hulpvraag te constateren, niet alleen op basis 

van het bovenbeschrevene maar ook op basis van de aangehaalde cijfers.  

 

Wij stellen u voor om in eerste instantie de helft van de extra subsidieaanvraag van de SVTO, 

naast de reguliere subsidieaanvraag, te honoreren. Medio 2015 kan dan worden bezien of de 

inschattingen van de SVTO kloppen. Zo ja, dan kan extra subsidie worden gerealiseerd. Deze 

                                                        
1
 De prognoses zijn t.o.v. de realiteit van 2013 naar beneden bijgesteld vanwege het geldende subsidieplafond. 
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extra middelen kunnen worden bekostigd uit het geld dat voor 2015 wordt ontvangen voor beleid 

op het terrein van mantelzorgondersteuning. 

 

Bouwstenen voor beleid 

Er heeft een gesprek plaatsgevonden met een afvaardiging van de Wmo-raad en met de SVTO. 

Verder zijn ook de conclusies uit het door SGBO “nderz“eksra””“rt ｨErvaringen van 
Mante‘z“rgersｩ van juli 2014 (14INK16241) en de brief van de Wmo-raad van 27 oktober 2014 

(14INK19440) over dit rapport, er bij betrokken. Tot slot is bruikbare informatie via Mezzo, de 

landelijke vereniging die opkomt voor de belangen van mantelzorgers/zorgvrijwilliers, verwerkt. 

Tijdens het gesprek met de Wmo-raad en in de brief van de Wmo-raad (de brief die is 

toegezonden aan het college a‘s reactie “” het ra””“rt ｨErvaringen van Mante‘z“rgersｩ), zijn een 

aantal suggesties gedaan. Achter elke suggestie wordt aangegeven of hier sprake is van 

versterken, verlichten of verbinden, oftewel de eerder genoemde kernpunten van het Rijksbeleid: 

 

1 Betere voorlichting over de Wmo en in het bijzonder over de mantelzorg Versterken 

2 Meer aandacht voor de mogelijkheden van respijtzorg Verlichten 

3 Bij werkgevers aandacht vragen voor mantelzorg Versterken 

4 In de Wwb moet het verlenen van mantelzorg als tegenprestatie worden 

geaccepteerd 

Verbinden 

5 De vrijstelling als mantelzorger van sollicitatieplicht binnen de Wwb Verbinden 

6 Maatwerk moet voor mantelzorgers de uitgangspositie worden Versterken 

7 Parkeerbeleid voor mantelzorgers: er zou sprake moeten zijn van een korting 

of ontheffing bij het verlenen van mantelzorg op die locaties waar betaald 

parkeren is 

Verlichten 

 

8 Meer aandacht voor de jonge mantelzorgers, is er speciaal beleid gericht op 

deze doelgroep 

Verbinden 

9 Vervanging van mantelzorgers bij (tijdelijke) uitval Verlichten 

10 Een financiële tegemoetkoming/waardering is belangrijk (wordt in zowel het 

onderzoeksrapport, informatie Mezzo als de brief Wmo-raad genoemd) 

Versterken 

11 Ondersteuning overbelaste mantelzorgers Verlichten 

12 Initiatieven gericht op het beter in beeld brengen van de mantelzorgers Verbinden 

13 Mantelzorger dient standaard bij keukentafelgesprek, dat thuis behoort plaats 

te vinden, aanwezig te zijn 

Versterken 

14 Waar nodig goede ondersteuning SVTO Alledrie 

 

 

Het merendeel van genoemde suggesties hebben geen financiële consequenties maar vragen 

vaak om een bepaalde aanpak c.q. benadering. De gevraagde financiële tegemoetkoming c.q. 

waardering (10) en de ondersteuning via de SVTO (14) hebben wel financiële consequenties. 

 

Financiële waardering (10) 

In eerste instantie leken veel gemeenten niet genegen te zijn om een financiële waardering te 

verstrekken. Gaandeweg is dit idee gewijzigd, waarschijnlijk ook omdat duidelijk werd dat veel 

mensen hier belang aan hechten (blijkend uit het hiervoor genoemde onderzoeksrapport, de 

reactie van de Wmo-raad, informatie Mezzo en informatie van de SVB over het aantal mensen 

dat het compliment ontvingen). In deze nota wordt gesproken over een financiële waardering 

omdat ook met de ｷ 200,-- die door de SVB werd uitgekeerd geen sprake is van een 

tegemoetkoming. Zowel Mezzo als de Wmo-raad gaan er vanuit dat de kosten voor een 

’ante‘z“rger r“nd de ｷ 1.100,-- liggen. Dat mantelzorgen geld kost, blijkt ook uit het 

onderzoeksrapport. 

 

In Twente wordt verschillend omgegaan met het wel of niet verstrekken van een compliment en 

de hoogte daarvan. Een tweeta‘ buurge’eenten geven een cadeaub“n van ｷ 30,-- “f ｷ 50,--. 
Deze wordt hen uitgereikt via de SVTO, die zich bereid heeft verklaard dit op zich te nemen.  

Wij stellen u voor ook voor deze constructie te kiezen omdat: 
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 Er een win-win situatie wordt gecreëerd. De SVTO biedt ondersteuningsmogelijkheden 

aan onze mantelzorgers. Ondanks voorlichting en regelmatig bijpraten van andere 

zorgverleners is bij velen de hulpmogelijkheden via de SVTO niet bekend. Door deze taak 

nu bij hen neer te leggen, worden zorgvragers geattendeerd op deze stichting en op haar 

mogelijkheden. Er kan eerder hulp worden ingeschakeld/geboden en daarmee kan 

overbelasting voorkomen worden. 

 Door de werkzaamheden door een externe organisatie te laten uitvoeren worden onze 

eigen Wmo-consulenten en werkorganisatie niet belast. 

 

Het lijkt ons handiger/veiliger niet met cadeaubonnen (waardepapieren) te werken maar om een 

bedrag over te maken waarbij gedacht wordt aan ｷ 50,--. Dit is beduidend minder dan het 

mantelzorgcompliment, maar dit kan niet anders vanwege de beperkte middelen en een grotere 

doelgroep. Zoals aangegeven hebben in 2013 ongeveer 900 mensen een compliment 

aangevraagd. Dit waren alleen de mensen die een Awbz2-indicatie hadden. Dit werd als onredelijk 

gevoeld voor mensen met een Wmo-indicatie. Vanaf 2015 doet laatstgenoemde categorie ook 

mee. Vooralsnog wordt uitgegaan van een verdubbeling van complimentaanvragen. Afgerond 

naar boven kan gedacht worden aan 2.000 mantelzorgcomplimenten, dus in totaal  

ｷ 100.000,--. Om de betaling hiervan door de SVTO mogelijk te maken dient in overleg met deze 

organisatie de middelen voor dit doel in termijnen beschikbaar te worden gesteld. Deze extra 

inzet, deels wil men dit via vrijwilligers laten uitvoeren, wordt in eerste instantie bekostigd vanuit 

de aanvullende subsidie. Medio 2015 wordt bezien of deze extra middelen toereikend zijn en het 

hier voorgestelde mantelzorgcompliment passend is. 

Een uitvoeringsplan met betrekking tot de werkwijze is als bijlage bij deze nota toegevoegd. 

 

Wie hebben recht op een mantelzorgcompliment? De volgende definitie voor mantelzorger wordt 

gehanteerd: ｫeen mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand in de 

thuissituatie met een beperking, chronisch of levensbedreigende ziekte, dementie, GGZ of 

mensen in de palliatief terminale fase. En met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan 

een kind, ouder, partner, buur, vriend of kennis zijn. Een mantelzorger is geen beroepskracht. Bij 

mantelzorg duurt de verzorging minimaal 8 uur per week en langer dan drie maandenｬ.  
Zoals blijkt uit het onderzoeksrapport ｨErvaringen van Mante‘z“rgersｩ zijn het merendeel van de 

mantelzorgers langer dan twee jaar actief als mantelzorger. 

 

Totale inzet nieuwe middelen (14) 

In de huidige opzet wordt er dus ｷ 100.000,-- en in eerste instantie ｷ 23.200,-- vanuit de 

beschikbare middelen voor 2015 gebruikt. Er is “ngeveer ｷ 184.280,-- beschikbaar. Mochten de 

uitgaven binnen de ramingen blijven dan is ons voorstel niet om het mantelzorgcompliment te 

verhogen. Het heeft eerder de voorkeur om in overleg met de SVTO te bezien waarvoor de 

resterende middelen dan ingezet kunnen worden voor de doelgroep. Dit beperkt zich dan niet tot 

de inzet bij de SVTO maar kan ook andere ondersteunende organisaties betreffen. 

Vanzelfsprekend wordt ook hier het advies van de Wmo-raad gevraagd. 

 

De zaken die geen financiële consequenties hebben 

De overige aangedragen suggesties worden in onderstaand overzicht kort van commentaar 

voorzien. 

 

Suggestie mantelzorgbeleid Hoe op te pakken 

Betere voorlichting over de Wmo en in het 

bijzonder over de mantelzorg 

De gemeente is druk doende de voorlichting 

zo goed mogelijk vorm te geven, via 

bijeenkomsten, krant en gemeentelijke 

website. De voorlichting over de mantelzorg 

krijgt nadrukkelijker aandacht door o.a. de 

uitvoering van de financiële waardering bij 

                                                        
2
 De Wlz vervangt per 1 januari 2015 de huidige Awbz. Alleen de zwaarste, langdurige zorg wordt dan nog vergoed 

vanuit de Wlz. Deze zorg kan ook niet goed functioneren zonder de inzet van mantelzorgers. 
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de SVTO neer te leggen 

Meer aandacht voor de mogelijkheden van 

respijtzorg 

Standaard zal, indien er sprake is van 

mantelzorg, een folder worden uitgereikt 

met informatie over de SVTO incl. 

respijtzorg 

Bij werkgevers aandacht vragen voor 

mantelzorg 

Meenemen als een van de onderwerpen bij 

de voorbereidingen van overleg tussen 

gemeente en werkgevers. De SVTO kan 

hierbij worden betrokken 

In de Wwb moet het verlenen van mantelzorg 

als tegenprestatie worden geaccepteerd 

Is geregeld in de verordening tegenprestatie 

De vrijstelling als mantelzorger van 

sollicitatieplicht binnen de Wwb 

Wordt individueel bekeken, is maatwerk 

Maatwerk moet voor mantelzorgers de 

uitgangspositie worden 

Is al het gemeentelijke standpunt 

Parkeerbeleid voor mantelzorgers: er zou 

sprake moeten zijn van een korting of 

ontheffing bij het verlenen van mantelzorg op 

die locaties waar betaald parkeren is 

In het gemeentelijk parkeerbeleid wordt 

rekening gehouden met mantelzorgers. De 

gemeente kent 

mantelzorgparkeervergunningen (*) 

Meer aandacht voor de jonge mantelzorgers, 

is er speciaal beleid gericht op deze doelgroep 

Bestaand beleid, SVTO heeft  hierin een 

taak 

Vervanging van mantelzorgers bij (tijdelijke) 

uitval 

Bestaand beleid, SVTO heeft hierin een taak 

Ondersteuning overbelaste mantelzorgers Doordat de SVTO nadrukkelijker onder de 

aandacht gebracht wordt, kan eerder 

preventief ondersteuning worden geboden 

ter voorkoming van overbelasting 

Initiatieven gericht op het beter in beeld 

brengen van de mantelzorgers 

Onderdeel van de keukentafelgesprekken 

door de consulenten 

Mantelzorger dient standaard bij 

keukentafelgesprek, dat thuis behoort plaats 

te vinden, aanwezig te zijn 

Dit is, als de zorgvrager dit ook wil, 

gemeentelijk beleid 

(*) Vanuit de Wmo-raad wordt gepleit voor ontheffing van parkeergelden. Eventuele kosten, die hieraan verbonden zijn, 

zouden kunnen worden gedekt vanuit de extra middelen voor mantelzorgondersteuning. Men hecht hieraan omdat men de 

indruk heeft dat steeds meer van mantelzorgers wordt gevraagd en dat daar weinig en steeds minder tegenover staat. 

 

Tot slot 

De huidige vormen van cliëntondersteuning worden geleverd vanuit verschillende organisaties, 

die zich op verschillende manieren tot de gemeente verhouden, zoals het algemeen maatschappe-

lijk werk (AMW), instellingen voor informele zorg en dan met name de Stichting Vrijwillige Thuis-

zorg Overijssel, MEE IJsseloevers, ouderenbonden, cliëntenorganisaties, welzijnsorganisaties en 

dan met name Stichting De Welle, WIZ-loket en het CJG. In 2015 zullen de partijen dat vanuit 

hun eigen organisatie blijven doen. In 2015 gaan wij met de organisaties in overleg op welke 

wijze deze taken op lange termijn zorgvuldig en efficiënt uitgevoerd kunnen worden. 

Effecten: 

Door het toekennen van de (extra) subsidie aan de SVTO kan de stichting haar werkzaamheden 

in 2015 voortzetten. Met de in deze nota geformuleerde beleidsregels aangaande mantelzorgon-

dersteuning kan de SVTO een extra subsidie worden toegekend voor het uitreiken van het man-

telzorgcompliment. 

 

Planning: 

De SVTO heeft een memo opgesteld over het uitreiken van het mantelzorgcompliment, gedateerd 

16 december 2014. Deze memo is als bijlage bij deze nota gevoegd. Na besluitvorming door uw 

college zal in samenspraak met de SVTO aan de hand van deze memo worden gestart met de 

uitvoering (zie ook paragraaf communicatie). 
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Financiële consequenties: 

De gevraagde subsidie van ｷ 115.541,-- past binnen de financiële kaders van de gemeente.  

De aanvu‘‘ende subsidie v““r 2015 ad ｷ 23.200,-- kan bekostigd worden vanuit de nieuwe mid-

delen die de gemeente ontvangt voor mantelzorgondersteuning. Dit geldt ook voor de geraamde 

uitgaven v““r 2.000 ’ante‘z“rgc“’”‘i’enten ad ｷ 100.000,--. 

 

Personele consequenties: 

Geen. De werkzaamheden in het kader van de mantelzorgondersteuning zijn opgenomen in het 

werkplan voor de cluster Samenleving. De SVTO wordt ingeschakeld voor de beoordeling en 

uitbetaling van het mantelzorgcompliment.  

 

Juridische consequenties: 

De invoering van het mantelzorgcompliment dient in de Wmo-verordening te worden opgenomen. 

 

Informatisering / Automatisering: 

-- 

 

Burger- en overheidsparticipatie: 

-- 

 

Communicatie: 

Voor het welslagen van het nieuwe beleid aangaande het mantelzorgcompliment is regelmatige 

publiciteit nodig via krant, gemeentepagina, website, folders e.d. De bekostiging van deze publi-

citeitscampagne (het foldermateriaal) kan via de extra middelen voor mantelzorgondersteuning. 

Dit gebeurt in overleg met de gemeentelijke communicatiemedewerkster en de SVTO. Naast deze 

publiciteit worden betrokken organisaties / huisartsen geïnformeerd, zodat burgers ook via andere 

kanalen geattendeerd worden op deze mogelijkheid (waar mogelijk met achterlating van een 

aanmeldformulier). Tot slot zullen de Wmo-consulenten tijdens hun gesprekken hieraan aandacht 

aan besteden en laten daarbij een aanmeldformulier en te ontwikkelen folder achter. Zodra de 

publiciteit heeft plaatsgevonden kan worden gestart met het aanmelden en verstrekken van het 

compliment.  

 

Overige consequenties: 

-- 

 




