Adviesraad Sociaal Domein Wijdemeren
P/a Hollands End 99
1244 NP ANKEVEEN
E: arsd-wijdemeren@outlook.com
www.adviesraad-wijdemeren.nl

ASD-2017-25

Het College van Burgemeester en Wethouders
van de Gemeente Wijdemeren
T.a.v. mevrouw drs. B.R. van Henten-Meijer
Rading 1
1231 KB LOOSDRECHT

Ankeveen, 17 april 2017

Onderwerp:

Advies over het voorstel Mantelzorg waardering 2017

Geacht College,
De Adviesraad Sociaal Domein heeft kennis genomen van het voorstel Uitvoering Mantelzorg
waardering 2017.
De Adviesraad heeft veel waardering voor de gedegen analyse die is gemaakt van de uitvoering van
de mantelzorg waardering over 2016.
Naar aanleiding van het ontvangen verzoek om advies uit te brengen over het voorstel 2017,
informeren wij u als volgt.
Advies
De Adviesraad adviseert positief over het voorstel.
In deze brief gaan wij in op een aantal specifieke elementen.
Omvang van de mantelzorg waardering
In ons advies over het voorstel uitvoering mantelzorg waardering 2016 hebben wij aangegeven dat
wij het belangrijk vinden dat de omvang van de waardering substantieel is. Formeel kent de regeling
een subsidieplafond. De uiteindelijk toe te kennen waardering wordt berekend door het beschikbare
budget te delen door het aantal toegekende waarderingen met een maximum van EUR 200,00 per
toekenning. Bij een groot aantal toekenningen kan het individueel uit te keren bedrag aanzienlijk
lager uit vallen.
De Adviesraad heeft vorig jaar voorgesteld om een minimum van EUR 150,00 per toekenning in te
stellen, ongeacht het aantal toekenningen. Hoewel wij officieel nooit een reactie op ons advies
hebben mogen ontvangen, hebben wij begrepen dat het College dit voorstel heeft overgenomen. In
het huidige voorstel is van een ondergrens van EUR 150,00 niets terug te vinden. Daarom herhalen
wij ons advies om een minimum waardering van EUR 150,00 in de regeling op te nemen.
Gezien de aantallen van de tot nog toe toegekende waarderingen zal deze ondergrens waarschijnlijk
meer van symbolische aard zijn, maar wellicht kan de regeling zich verheugen in een toegenomen
belangstelling, waardoor deze ondergrens actueel wordt.
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Uitkering alleen in geld
In de voorgestelde regeling over 2017 is de mogelijkheid om de waardering uit te laten keren in de
vorm van VVV-bonnen niet meer opgenomen. U vraagt daar specifiek ons advies over.
In 2016 heeft ongeveer een kwart (62) van de aanvragers (259) gekozen voor een uitbetaling in de
vorm van VVV-bonnen. Dat is een relatief groot aantal. Wellicht vinden de aanvragers het leuker om
hun mantelzorger(s) cadeaubonnen te overhandigen dan om het geld over te maken. De Adviesraad
kan zich echter vinden in uw keuze om de waardering alleen in geld toe te kennen om daarmee de
efficiency in het proces te vergroten.
Mogelijkheid tot uitkering aan de mantelzorger
De Adviesraad is voorstander van het invoeren van de mogelijkheid om de uitkering rechtstreeks aan
de mantelzorger te laten plaatsvinden. Wij willen nog wel verder gaan door de wijze van uitkeren op
het aanvraagformulier als de te prefereren optie op te nemen. De mantelzorger ervaart dan direct
dat de gemeente waardering heeft voor de inzet van de mantelzorger. Daarnaast is er ook meer
zekerheid dat het compliment de mantelzorger ook daadwerkelijk bereikt.
Aanvraagformulier
In het voorstel is opgenomen dat het aanvraagformulier uitsluitend digitaal beschikbaar is en verder
dat Versa behulpzaam kan zijn bij het invullen. Hoewel ouderen in toenemende mate digitaal vaardig
worden, is het uitsluitend digitaal beschikbaar van formulieren niet in alle gevallen toereikend. De
Adviesraad adviseert om het aanvraagformulier ook in een papieren versie beschikbaar te stellen.
Communicatie
Een breed scala aan communicatiemiddelen wordt voorgesteld. Wellicht kunnen ook de in de
gemeente aanwezige informatiepanelen worden ingezet.
Tot slot
De Adviesraad is graag bereid om deze brief nader toe te lichten.
Hoogachtend.
w.g. M.J. Vredenduin
(Voorzitter)

