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Nota openbaar: 

12 APR, 2811 

^ Onderwerp: Mantelzorgcompliment 2016 

Advies: 
1. Instemmen met het projectplan 'Samen onder de Mantel ' zoals dat is ingediend door de 

Stichting Vrijwillige Thuiszorg Overijssel en ZINiN voor het uitreiken van het mantelzorgcom
pliment in 2016 . 

2. De werkgroep mantelzorg van de Wmo-raad informeren conform bijgevoegde concept-brief. 

Besluit B en W: (õft^OÏVW, OJLü^Ą 
Korte samenvatting: 
In 2016 het bedrag van het mantelzorgcompliment verhogen van C 50, naar C 60, , waarbij de 
mogelijkheid wordt geboden om in plaats van een financiële tegemoetkoming te kiezen voor een 
cultureel arrangement. De hier aan verbonden kosten kunnen worden gedekt uit de middelen 
zoals die door het Rijk beschikbaar worden gesteld voor de mantelzorgondersteuning. 

Aanleiding: 
Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordeli jk voor de mantelzorgondersteuning. In de 
vergadering van 27 januari 2015 heeft uw college hiervoor beleidsregels vastgesteld. Hierbij is de 
kern van het Rijksbeleid als vertrekpunt genomen, te weten versterken, verlichten en verbinden. 
Een van de instrumenten waartoe besloten is om deze in te zetten is het verstrekken van een 
financiële tegemoetkoming aan de mantelzorgers, te weten het mantelzorgcompliment. Voor 
2015 is besloten mantelzorgers een financiële waardering te geven van C 50,. Hierbij is afge

sproken dat de stichting Vrijwill ige Thuiszorg Overijssel (verder: SVTO) de uitreiking van het 
compliment verzorgt. De gedachte hierachter is dat er een winwinsituatie wordt gecreëerd om

dat de SVTO de ondersteuning verzorgt in onze gemeente van de mantelzorgers, en op deze wij

ze de mantelzorgers beter in beeld krijgt. Daarnaast worden onze eigen consulenten ontlast en 
wordt de werkorganisatie niet verder belast. Met de SVTO is afgesproken dat de administratieve 
werkzaamheden binnen de aanvullende subsidie zoals die over 2015 is verleend, moesten wor

den uitgevoerd. 

Relevante eerdere besluiten: 
14 INT05751 : besluit B&W over het uitreiken mantelzorgcompliment 2015. 
15 İNT03446: besluit B&W over de subsidieverlening 2016 aan de SVTO. 

Doelstelling: 
Het ondersteunen van mantelzorgers in de gemeente Hellendoorn conform de in vorig jaar opge

stelde beleidsregels. 



Oplossing: 
De evaluatie van de uitreiking van het mantelzorgcompliment over 2015 zal nog formeel plaats

vinden aan de hand van de jaarrekening van de SVTO over 2015 , maar duidelijk is wei dat het 
aantal aanvragen is achtergebleven bij de inschatting zoals die vooraf is gemaakt. De wijze van 
uitvoering staat wat ons betreft niet ter discussie. 

Op ons verzoek heeft SVTO gekeken naar de uitvoering van het mantelzorgcompliment in 2016 . 
De SVTO is om tafel gaan zitten met ZINiN. ZINİN heeft producten die aantrekkelijk kunnen zijn 
voor mantelzorgers, zodat uit meerdere opties gekozen kan worden. Uit deze samenwerking is 
het projectplan 'Samen onder de mantel ' uit voort gekomen (zie bijlage). Dit plan is ambtelijk 
(voor)besproken met de directie van beide organisaties, mevrouw I. Hoogsteder en de heer C. 
Funk. 

Voorgesteld wordt om de werkwijze uit 2015 te continueren, maar het bedrag te verhogen tot 
C 60,. Het compliment wordt daarnaast verbreed waardoor mantelzorgers in plaats van een 
financiële vergoeding ook kunnen kiezen voor een cultureel arrangement, te weten een avondje 
uit in het theater, de bioscoop of een lidmaatschap van de bibliotheek. Het doel van deze extra 
keuze is de verwachting dat meer mantelzorgers worden bereikt. De kosten van dit arrangement 
komen overeen met het geldbedrag. Het verder verhogen van het bedrag zou hebben geleid tot 
een onbalans voor wat betreft het arrangement. 

Bij de subsidieverlening aan de SVTO voor 2016 is hier al op geanticipeerd door de werkzaamhe

den die verband houden met de uitreiking van het mantelzorgcompliment, namelijk de beoordeling 
van de aanvragen en het overmaken van het compliment, mee te nemen. Aanvullende kosten 
waar nog akkoord op moet worden gegeven door uw college zijn de inschakeling van ZINiN voor 
het project. De samenwerking met ZINiN heeft ais voordeei dat er gebruik kan worden gemaakt 
van de PRmogelijkheden van ZINiN. Deze kosten zijn C 2 . 7 5 0 ,  en kunnen worden betaald uit 
de gelden voor de mantelzorgondersteuning. 

De samenwerking leidt tot een verbreding van het compliment. Wij verwachten dan ook dat er 
2016 meer complimenten worden uitgereikt en dat er dus ook meer mensen in beeld komen bij 
de SVTO c.q. op de hoogte worden gebracht van het mogelijkheden die de SVTO biedt op de het 
gebied van mantelzorgondersteuning en informele zorg. 

Bij de voorbereiding van de subsidie voor 201 5 is de inschatting gemaakt dat er 2.000 personen 
een compliment zouden kunnen aanvragen. Het werkelijke aantal is circa 675. Door de verbre

ding van het compliment gaan wij er van uit dat er in 2016 meer dan 1.000 complimenten wor

den aangevraagd. 

Effecten: 
Mantelzorgers en vrijwillige zorgverleners zetten zich in ten behoeve van de zelfredzaamheid en 
participatie van anderen. Hierbij hoort ook een stukje waardering. Door de keuze uit te breiden 
met een cultureel arrangement verwachten we meer mantelzorgers te bereiken. 

Planning: 
Na besluitvorming door uw college zal worden gestart met de communicatie dat het compliment 
voor 2016 kan worden aangevraagd, zoals beschreven in de aanvraag. Het mantelzorgcompli

ment kan het hele jaar 2016 worden aangevraagd. Begin 2017 zullen we evalueren of inderdaad 
het gewenste effect is opgetreden. 

Financiële consequenties: 
De kosten verbonden aan de organisatie en uitvoering kunnen worden bekostigd uit de middelen 
zoals het Rijk die beschikbaar stelt voor de mantelzorgondersteuning. 



Personele consequenties: 
De werkzaamheden in het kader van de mantelzorgondersteuning zijn opgenomen in het werkplan 
voor 2016. De SVTO wordt ingeschakeld voor de beoordeling en uitbetaling van het mantelzorg
compliment. 

Juridische consequenties: 

Informatisering I Automatisering: 

Burger- en overheidsparticipatie 
Het concept van deze nota en het projectplan van de SVTO/ZINiN zijn op ons verzoek besproken 
in de Wmo-raad van 7 maart 2016. Bij brief van 24 maart heeft de werkgroep mantelzorg schrif
telijk gereageerd (zie bijlage), waarbij is aangegeven dat op basis van de in het document gestel
de vragen op een later moment een formeel advies aan uw college zal worden uitgebracht. 
Voor onze reactie op de op- en aanmerkingen van de Wmo-raad over het voorstel zoals dat er nu 
ligt verwijzen wi j u naar bijgevoegde concept-brief. Waarbij wi j opmerken dat - gelet op het be
paalde in de 'Regeling burgerparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning' - een formele 
adviesaanvraag niet noodzakelijk is en dat kan worden volstaan met het betrekken van de Wmo-
raad bij het opstellen van de nota zoals thans gebeurd is. 

Communicatie: 
Zie planning plus de betreffende paragraaf in het projectplan. Uw besluit wordt ter kennisname 
aan de commissie Samenlevingszaken gestuurd. 

Overige consequenties: 


