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V Gemeente 
Hellendoorn 

Nota Z 8 FfB. 20I/ 
Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: 
Nummer: 17IIMT00777 Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

^ Onderwerp: Mantelzorgcompliment 2017 

Advies: 
1. Het project "Samen onder de Mantel ' van de Stichting Evenmens en ZINiN voor het uitreiken van het man

telzorgcompliment in 2017 voortzetten. 
2. De hoogte van het mantelzorgcompliment in 2017 vaststellen op C 75, -. 

3. De Stichting Evenmens en de Wmo-raad schriftelijk informeren. De brieven zijn in concept bijgevoegd. 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Voorgesteld wordt om het project 'Samen onder de Mantel ' in 2017 voort te zetten waarbij de hoogte van het 
mantelzorgcompliment wordt bepaald op C 75, -. 

Aanleiding: 
Met ingang van 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de mantelzorgondersteuning. In de collegevergade
ring van 27 januari 2015 zijn hiervoor beleidsregels vastgesteld. Een van de instrumenten die worden ingezet, is 
het verstrekken van een financiële tegemoetkoming aan de mantelzorgers, het mantelzorgcompliment. 

Relevante eerdere besluiten: 

14INT05751: Besluit B&W beleid mantelzorgondersteuning met ingang van 2015. 

Doelstelling: 

Het ondersteunen van mantelzorgers in de gemeente Hellendoorn. 

Oplossing: 
In 2016 heeft de Stichting Evenmens samen met ZINiN het project 'Samen onder de Mantel ' uitgevoerd. 
Mantelzorgers konden vorig jaar een compliment aanvragen van C 60, - dan wel een cultureel arrangement af
nemen bij ZINiN. Binnen dit arrangement kan een keuze worden gemaakt uit een theater- of bioscoopvoorstelling 
dan wel een abonnement bij de bibliotheek. Evenmens heeft de uitvoering van het project voor ons geëvalueerd 
en is tot de conclusie gekomen dat de ervaringen voor beide organisaties positief zijn. Een paar cijfers: in 2016 
zijn er 775 complimenten uitgereikt; er zijn 183 nieuwe mantelzorgers in beeld; er hebben 80 vervolggesprekken 
plaatsgevonden waarvan er 45 hebben geleid tot intensieve ondersteuning, er is een lotgenotengroep opgestart 
en ruim 50 mensen hebben een cultureel arrangement aangevraagd. 
Zowel het aantal mantelzorgers dat bij Evenmens in beeld is, als het aantal ondersteuningsvragen is dus toege
nomen, terwij l mensen het theater bezoeken die dat normaliter niet zouden hebben gedaan. Zowel ZINiN als 
Evenmens heeft laten weten in 2017 verder te willen gaan met het project. De samenwerking tussen Evenmens 
en ZINiN heeft toegevoegde waarde. Hoewel het aantal mensen dat een arrangement heeft gekozen - ten op-
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zichte van het totale aantal complimenten - niet erg groot is, voorziet het wel in een behoefte. Ook kan Even
mens gebruik maken van de communicatiemiddelen van ZINiN, zoals sandwichborden en het programmaboekje, 
om het mantelzorgcompliment - en de organisatie zelf - onder de aandacht te brengen. 

In de Verordening maatschappelijke ondersteuning Hellendoorn 2015 is opgenomen dat in overleg met lokale 
ondersteunende mantelzorgorganisaties vorm wordt gegeven aan de waardering van mantelzorgers. Hiermee 
wordt in eerste instantie Evenmens bedoeld. Ten behoeve van de besluitvorming door uw college hebben wi j de 
Wmo-raad gevraagd om mee te denken over de vormgeving van het compliment in 2017 en over mogelijke ex
tra activiteiten voor mantelzorgers. Bij brief van 27 september 2016 (16INK11159) hebben wij een schriftelijke 
reactie ontvangen. Over deze reactie heeft op 9 februari j l . ambtelijk overleg plaatsgevonden met de leden van 
de werkgroep mantelzorg van de Wmo-raad. 

De werkgroep hebben wij een toelichting gegeven op de wijze waarop de middelen - die het Rijk met ingang van 
2015 aan de gemeenten als onderdeel van de middelen Sociaal Domein beschikbaar heeft gesteld voor de on
dersteuning en waardering van mantelzorgers - zijn becijferd (C 184.280, - ) . Met name omdat er steeds terugke
rende discussies waren over de hoogte van het budget in plaats van over de inhoud. Ook de overige vra
gen/opmerkingen/punten die door de Wmo-raad zijn aangekaart zijn besproken. Het was een constructief over
leg. Zie verder ook de paragraaf 'burger- en overheidsparticipatie'. 

Zoals in de rapportage over de budgetsubsidie 2017 aan de stichting Evenmens (16INT04253) staat vermeld is 
de subsidie C 91 .000 , - hoger dan de subsidie over 2014, het jaar voorafgaand aan de decentralisaties. Dit be
tekent dat er in theorie nog ruim C 90.000, - beschikbaar is voor mantelzorgondersteuning. Wij stellen u daarom 
voor om het mantelzorgcompliment voor 2017 te verhogen tot C 75, -. Hierbij zijn wij er vanuit gegaan dat in 
2017 ook weer meer mensen een compliment aanvragen, wij gaan uit van 1.000 aanvragen 1. Rekening houdend 
met een bedrag van maximaal C 3.000, - aan projectkosten in verband met de samenwerking tussen Evenmens 
en ZINiN, betekent dit dat er een bedrag van ongeveer C 15.000, - beschikbaar blijft voor eventuele aanvullende 
subsidies c.q. projecten. Waarbij wordt opgemerkt dat het extra middelen door het Rijk niet zijn geoormerkt en 
gemeenten de vrijheid hebben om de ondersteuning aan mantelzorgers in te vullen, waarbij het uitgangspunt is 
dat alle basisfuncties aanwezig moeten zijn, te weten informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, edu
catie, praktische hulp, respijtzorg, financiële tegemoetkoming en financiële hulp. 

Voor alle duidelijkheid: de administratieve werkzaamheden in verband met het toekennen van het mantelzorg
compliment maken onderdeel uit van de reguliere subsidie aan Evenmens aangezien er sprake is van een win-
winsituatie omdat Evenmens de ondersteuning verzorgt in onze gemeente van de mantelzorgers, en door middel 
van deze werkwijze de mantelzorgers beter in beeld krijgt. 

Effecten: 
Mantelzorgers en vrijwillige zorgverleners zetten zich in ten behoeve van de zelfredzaamheid en participatie van 
anderen. Naast ondersteuning - door middel van subsidiëring van de stichting Evenmens - hoort hier ook waar
dering bij in de vorm van een mantelzorgcompliment. 

Planning: 
Na besluitvorming door uw college kan worden gestart met de communicatie over het aanvragen van het com
pliment voor het compliment 2017. 

Financiële consequenties: 
De kosten voor het mantelzorgcompliment worden gedekt in de gemeentebegroting als onderdeel van het Soci
aal Domein. Er gaat een preventieve werking uit van voldoende aandacht voor mantelzorg en mantelzorgers. 

Personele consequenties: 
Geen, de stichting Evenmens zorgt voor de beoordeling en uitbetaling van het mantelzorgcompliment. 

1 Het totaalbedrag dat hiermee wordt gereserveerd voor het mantelzorgcompliment in 2017 is nog a/tijd lager dan waar bij 
aanvang van de decentralisaties vanuit werd gegaan, namelijk 6 100.000, (2.000 complimenten x C 50, -). Destijds was 
overigens ook niet voorzien dat de budgetsubsidie aan Evenmens zou oplopen tot de verleende C 204.719, - in 2017. 
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Juridische consequenties: 

Informatisering I Automatisering: 

Burger- en overheidsparticipatie: 

De leden van de werkgroep mantelzorg van de Wmo-raad hebben tijdens het op 9 februari j l . gehouden overleg 
aangegeven te kunnen instemmen met het verhogen van het mantelzorgcompliment en het voortzetten van het 
project 'Samen onder de Mantel ' in 2017. De werkgroep heeft aangegeven graag betrokken te willen worden bij 
de vormgeving van het mantelzorgcompliment in 2018 omdat men eigenlijk liever had gezien dat het compli
ment was vastgesteld op C 100, - en men (nog) niet overtuigd is van de meerwaarde van het culturele arrange
ment. De wijze waarop de middelen voor de mantelzorgondersteuning, als onderdeel van de middelen Sociaal 
Domein, zijn becijferd is mondeling en schriftelijk toegelicht aan de leden van de werkgroep (17INT00695). De 
werkgroep heeft de suggestie gedaan om op de dag van de Mantelzorg in november een theatervoorstelling te 
houden voor mantelzorgers. In overleg met Evenmens zal worden bekeken of hier invulling aan kan worden ge
geven als hier vanuit de doelgroep behoefte aan bestaat. 

Communicatie: 
De Stichting Evenmens en de Wmo-raad worden schriftelijk in kennis gesteld van uw besluit. Uw besluit wordt 
ter kennisname gebracht van de leden van de commissie Samenlevingszaken. 

Overige consequenties: 
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