VOORBLAD
DOSSIER NUMMER
Onderwerp
Aangemaakt
Zaaktype
Zaak
Datum B&W Besluit
Pijler
Programma
Portefeuille houder
Behandeld ambtenaar
Toelichting

1592406
Raadsinformatiebrief over Uitvoeringsplan Mantelzorg
2015-2016
04-11-2015
Raadsinformatiebrief GDD
1518759
03/11/2015
Sociale Leefomgeving
Zorg en Ondersteuning
Lambrechts, Karin (C.M.L.)
S Aleksic, 078 770 4800
Tot 2015 verstrekte het rijk een mantelzorgcompliment van € 200.- als blijk van
waardering. Mensen met de AWBZ-indicatie zorg aan huis konden jaarlijks één
mantelzorger opgeven, die in aanmerking kwam voor het mantelzorgcompliment. Met de
komst van de Wmo 2015 werden gemeenten verantwoordelijk voor
mantelzorgwaardering. In deze informatiebrief wil het college u informeren hoe deze
nieuwe taak wordt vormgegeven. Het college richt een mantelzorgcatalogus in waaruit
mantelzorgers een vorm van waardering kunnen kiezen. De catalogus wordt met
verschillende producten en diensten gevuld, die de meest praktische ondersteuning aan
mantelzorgers bieden. Daarnaast gaat het college de mantelzorgondersteuning
versterken en beter laten aansluiten op de werkelijke behoeften van mantelzorgers. In
een onderzoek, dat begin dit jaar onder de Dordtse mantelzorgers is uitgevoerd, zijn deze
behoeften in kaart gebracht. Het college gaat aan de slag met de aanbevelingen uit dit
onderzoek, die zich richten op de vier aandachtspunten voor lokaal mantelzorgbeleid:
vinden, verlichten, versterken en verbinden.
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Commissie is teleurgesteld met de inhoud van deze raadsinformatiebrief. De wethouder
wordt opgeroepen terug te komen met een raadsvoorstel waarin duidelijke keuzes
worden neergelegd betreffende de besteding van het budget.
De wethouder zegt toe dit raadsvoorstel te leveren in het eerste kwartaal van 2016. Ook
geeft de commissie aan dat ze niet gecharmeerd zijn van het feit dat er ook zaken vanuit
het budget gefinancierd worden die breder zijn dan mantelzorg alleen. Ze roepen de
wethouder dan ook op de functionaris informele zorg niet aan te stellen vanuit het budget
voor mantelzorgers.
Op verzoek van de commissie zegt de wethouder toe voor aankomende middagraad
informatie aan te leveren betreffende het deel van het extra mantelzorgbudget dat dit jaar
nog niet is uitgegeven.

Behandeladvies

U wordt voorgesteld deze raadsinformatiebrief te bespreken in de commissie van 8
december 2015 i.c.m. dossier 1503687 (Beantwoording door het college van de vragen
ex art. 40 RvO van de fractie CDA over opruimen zwerfafval Stichting Wijk voor Wijk).

