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Geachte heer Vredenduin.

Op 19 april 2017 heeft u de gemeente geadviseerd over de wijze waarop de
mantelzorgwaardering 2017 zou kunnen worden uitgevoerd. Met deze brief wil ik u graag
inforneren over de wijze waarop de aanbevelingen van u zijn verwerkt en hoe wij voam
geven aan de uitvoering van de regeling mantelzorgwaardering.

U heeft over het voorstel "mantelzorgwaardering 2017" een positief advies gegeven.
Daarnaast heeft de adviesraad aan de gemeente de volgende aanbevelingen meegegeven:
- net als vorig jaar een minimale ondergrens van € '150,- vast te stellen;
- een papieren formulier beschikbaar te stellen;
- het bedrag rechtstreeks aan de rTtanteLzorger over te rnaken.
Verwerking advies
De gemeente onderschrijft deze aanbevelingen. Wij hebben deze aanbevelingen daarom
overgenomen. Wat betreft de uitbetallng hebben wij op het aanvraagformulier de

moge ijkheid gegeven om het bedrag .echtstreeks aan de n'ranie zorger over te maken. Dit
kan nret automatisch omdat de aanvragers de zorgontvangers zijn, die in de gerneente
woonachtig zijn. Dit geldt niet voor alle n'rantelzorgers lret deze keuze mogelijkheid kan het
bedrag tocht rechtstreeks aan de mantelzorger worden overgemaakt.
Aan de adviesraad is expliciet advies gevraagd over het ontbreken van een keuze
mogelijkheid voor de vorm van de waardering (Vl / bon of f nancléle budrage). Hierdoor kan
het aanvraagproces sneller worden afgewikkeld U heeft ingestemd niet ons voorstel voor
het geven van aleen een financiéle bijdrage. Hler zijn we erg bllj mee. We zullen u na afloop
van 2017 informeren hoe de aanvraagprocedure is verlopen We zullen net als over hetlaar
2016 ove.2017 een analyse maken over het verloop van de procedure.
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Datun

Communícatie
Voor het doen van een aan\|aag in 2017 zijn de bekende aanvragers vanuit 2016 direct per
brief benaderd. Daarnaast is in juni2017 een voorlichtingscampagne begonnen om inwoners
te wijzen op de mogelijkheld van het aanvragen van een mantelzorgwaardering.
Vragen
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact opnemen met mevrouw R. Zoetmulder. Zii is op
werkdagen, met uitzondering van de woensdag, bereikbaar op telefoonnummer
(035) 6s 59 s90.
l\ilet vriendelijke groet,
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