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Voorgesteld besluit

1. Logeervoorzieningen en ondersteuning in huis te ontwikkelen als uitbreiding op
het bestaande respijtzorgaanbod;
2. de individuele mantelzorgwaardering voor het jaar 2019 bij te stellen van
€ 200,- naar € 100,-;
3. de huidige vorm van de individuele waardering te vervangen door invoering van
de Dordtpas met een tegoed per 2020;
4. tegemoet te komen in de parkeerkosten die mantelzorgers maken tijdens het
mantelzorgen en het college te belasten met de nadere uitwerking hiervan.
Samenvatting

Sinds 2015 is het ondersteunen en waarderen van de mantelzorger een wettelijke
taak voor gemeenten. Wij zien het grote belang van mantelzorg en zijn trots op wat
we - samen met onze maatschappelijke partners - tot nu toe bereikt hebben voor
deze groep. In de afgelopen jaren hebben we in samenwerking met MEE Plus een
uitgebreid en divers ondersteuningsaanbod opgezet. Om mantelzorgers ook de
komende jaren goed te kunnen blijven ondersteunen, ontlasten en waarderen
worden in dit raadsvoorstel een aantal aanscherpingen en wijzigingen in het beleid
voorgelegd. U wordt voorgesteld in te stemmen met het ontwikkelen van
respijtvoorzieningen, het bijstellen van de individuele mantelzorgwaardering voor
2019, het vervangen van de huidige individuele waardering door de Dordtpas met
een jaarlijks tegoed voor mantelzorgers en met het ontwikkelen van
mantelzorgparkeren.
Inleiding

Mantelzorgers zijn een onmisbare schakel in de dagelijkse ondersteuning van
zorgvragers en in de bredere keten van zorg: met hulp van mantelzorgers kunnen
zorgvragers langer thuis blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, ze blijven zo
veel als mogelijk zelfredzaam en blijven mede dankzij mantelzorgers participeren in
de samenleving.
Mantelzorgers vinden de zorg die zij verlenen vaak vanzelfsprekend. Dit neemt niet
weg dat zorgen voor een ander soms erg zwaar kan zijn. Veel mantelzorgers
combineren de zorgtaak met andere activiteiten en verplichtingen zoals een
betaalde baan of de zorg voor een gezin.
Sinds 2015 is het ondersteunen en waarderen van de mantelzorger een wettelijke
taak voor gemeenten. Wij zien het grote belang van mantelzorg en zijn trots op wat
we - samen met onze maatschappelijke partners - tot nu toe bereikt hebben voor
deze groep.
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Om mantelzorgers goed te kunnen blijven ondersteunen, ontlasten en waarderen
worden in dit raadsvoorstel een aantal aanscherpingen en wijzigingen in het beleid
voorgelegd.
Eerdere, gerelateerde besluitvorming is:
- De uitvoeringsagenda mantelzorg 2017-2018, onderdeel van de Startnotitie
Elkaar Helpen (10-04-2017, RIS 1920613).
- Raadsvoorstel Dordtpas (27-11-2018, RIS 2303076).
- Wmo beleidsplan 2015-2018 (28-08-2014, RIS 1309984).
- Begroting 2019 (12 oktober 2018, RIS 2274345).
Doelstelling

In het voorliggend voorstel vragen we uw raad in te stemmen met de ontwikkeling
van respijtzorg, het bijstellen van de individuele waardering in 2019, het oplaten
gaan van de waardering in de Dordtpas in 2020 en het ontwikkelen van
mantelzorgparkeren. Een nadere uitwerking van besluitpunten treft u aan in de
bijlage bij dit voorstel. In dit raadsvoorstel leggen we de beoogde wijzigingen in het
vigerende mantelzorgbeleid voor.
Argumenten
Beslispunt 1: Ontwikkeling respijtzorg

> Het huidige resolitaanbod is niet toereikend
Er zijn verschillende manieren waarop respijt geboden wordt: dagopvang,
logeeropvang en via ondersteuning in huis. Er is in Dordrecht een gevarieerd
aanbod aan dagopvang, zowel voor verschillende leeftijdscategorieën als voor
verschillende doelgroepen. Ondersteuning in huis blijkt een stuk lastiger te
verkrijgen in Dordrecht. De vraag naar ondersteuning in huis is groter dan het
huidige aanbod. Hiervoor geldt inmiddels een wachtlijst. Ook is er op dit
moment in Dordrecht sprake van een bescheiden aanbod aan
logeervoorzieningen. De route om gebruik te kunnen maken van een logeerbed
is echter complex en de bedden zijn vaak al bezet. Dit gaan we dan ook
verbeteren.
> Het huidige respiitaanbod voorziet niet in de vraag naar preventieve hulp.
Wanneer mantelzorgers tijdig en preventief ondersteuning in de vorm van
respijtzorg ontvangen wordt overbelasting en uiteindelijk gebruik van duurdere
en formelere vormen van zorg voorkomen. Het huidige respijtaanbod wordt
gefinancierd vanuit de Wmo, Wlz en/of de zorgverzekeringswet. In alle gevallen
wordt de verzorgde en niet de mantelzorger als primaire aanvrager gezien. Dit
heeft tot gevolg dat er al iets met de verzorgde aan de hand moet zijn om
gebruik te kunnen maken van een logeervoorziening, bijvoorbeeld een
revalidatie traject of een tijdelijke opname omdat er geen sociaalnetwerk
beschikbaar is. Preventieve inzet via deze wetten is daardoor nauwelijks
mogelijk.
> Het vooruit plannen van respijtzorg is slechts zeer beperkt mogelijk binnen het
huidige resolitaanbod
De huidige respijtvoorzieningen kunnen hoogstens een week van te voren
worden ingepland. In veel gevallen wordt echter voorrang gegeven aan spoed
opnames en kan zelf een dag van te voren de afspraak nog geannuleerd
worden. Mantelzorgers moeten dan alsnog zelf een alternatief zoeken en dit
geeft juist nog meer stress. Ook het van te voren plannen van een
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respijtmoment zelf kan verlichting bieden aan mantelzorgers. Dit is op dit
moment niet mogelijk.
Beslispunt 2: Bijstelling individuele waardering in 2019

> Wanneer we de individuele waardering niet bijstellen ziin er in 2019
onvoldoende middelen zijn er in 2019 onvoldoende middelen beschikbaar om
het groeiend aantal mantelzorgers te kunnen blijven waarderen, ondersteunen
en ontlasten
Sinds de start van de uitreiking van de individuele mantelzorgwaardering in
2015 zien we een stijging in het aantal aanvragen van l/5de van de begroting in
2015 naar l/2de in 2018. Deze stijging zal naar verwachting de komende jaren
aanhouden. Wanneer we de individuele waardering niet bijstellen zijn er in 2019
onvoldoende middelen beschikbaar om mantelzorgers te kunnen ondersteunen
en ontlasten. Er zijn dan dus ook onvoldoende middelen beschikbaar om het
respijtaanbod uit te breiden.
Beslispunt 3: De individuele waardering vanaf 2020 laten opgaan in
Dordtpas

^ We voorzien de Dordtpas van een tegoed speciaal voor mantelzorgers waardoor
het speciale gebaar richting mantelzorgers blijft bestaan
De Dordtpas zal voor verschillende doelgroepen gratis beschikbaar worden
gesteld. Door daarnaast speciaal voor mantelzorgers een tegoed op de pas
beschikbaar te stellen blijft het karakter van de individuele waardering als mooi
gebaar richting mantelzorgers behouden.
Beslispunt 4: Invoering mantelzorgparkeren

^ Mantelzorgers worden tijdens het geven van mantelzorg geconfronteerd met
onvermijdelijke parkeerkosten
Tijdens het uitvoeren van de mantelzorgtaken kunnen mantelzorgers op
meerdere manieren te maken krijgen met betaald parkeren:
o de verzorgde woont in een betaald parkeren zone en de mantelzorger niet;
o de verzorgde moet een bezoek brengen aan het ziekenhuis en wordt daarbij
vervoerd door de mantelzorger of de mantelzorger gaat op bezoek in het
ziekenhuis.
In beide gevallen betreft het een situatie waarin een andere keuzes vaak
onmogelijk is en de kosten dus altijd ontstaan. Het betreft hier een extra
investering in mantelzorg zoals afgesproken in het coalitieakkoord.
> Deze onvermijdelijke parkeerkosten kunnen voor onaangename situaties zorgen
in de relatie tussen mantelzorger en zorgvrager
In beide gevallen (argument 1) betreft het een extra financiële belasting die
mantelzorgers nu zelf dragen of waarbij zij de zorgvrager moeten vragen dit
bedrag te voldoen. Dit kan leiden tot ongemakkelijke situaties tussen zorgvrager
en mantelzorger waarbij vraag verlegenheid kan ontstaan bij de zorgvrager en
de drempel om te helpen bij de mantelzorger hoger wordt.
Kanttekeningen en risico's

• Een uitgebreider ondersteuningsaanbod kan leiden tot meer ondersteuning.
Waardoor we ons totale aanbod op termijn niet meer binnen de gestelde
financiële kaders past.
• We weten op dit moment niet precies wat en hoe groot de vraag naar respijtzorg
is; we ontdekken dit gaandeweg. Dit kan betekenen dat wat we ontwikkelen niet
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precies aansluit bij de vraag. We zullen de vorderingen monitoren en waar nodig
bijsturen.
Wanneer we uitrijkaarten aan mantelzorgers verstrekken zijn deze uitrijkaarten
niet op naam. Hierdoor kan oneigenlijk gebruik ontstaan.
Kosten en dekking

Begroting Mantelzorg, 2019-2022
Totaal

2019

2020

2021

2022

€ 1.162.000

PM

PM

PM

In dit raadsvoorstel is het mantelzorgbeleid uitgesplitst in drie pijlers:
ondersteunen, ontlasten en waarderen. Hieronder gaan we nader in op de
bijbehorende financiën in de periode 2019-2022.
Ondersteunen, ontlasten en waarderen

In de begroting is rekening gehouden met € 543.000,- voor de ondersteuning,
€ 209.000,- voor het ontlasten en € 260.000,- voor het waarden van mantelzorgers.
Voor het parkeren voor mantelzorgers geldt dat er jaarlijks € 150.000,- apart
beschikbaar gesteld is. Dit bedrag wordt aan de parkeerexploitatie onttrokken. Een
nadere uitwerking van de verwachte besteding hiervan treft u aan in de bijlage.
We stellen voor de waardering per 2019 te verlagen naar een bedrag van € 100,-.
In 2020 laten we de individuele waardering opgaan in de Dordtpas (met een
waarde van gemiddeld € 40,-). We stellen de pas gratis beschikbaar aan
mantelzorgers en voorzien deze jaarlijks van een tegoed van € 60,-.
De financiële dekking vereist geen begrotingswijziging. De dekking voor het
mantelzorg parkeren vanuit de parkeerexploitatie is bij de begrotingsbehandeling in
oktober 2018 vastgesteld.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Om tot dit voorstel te komen is in het afgelopen halfjaar gesproken met
verschillende organisaties en partijen. Er is een behoefte onderzoek uitgevoerd
onder Dordtse mantelzorgers, er is gesproken met verschillende zorgaanbieders,
het sociaal wijkteam, beleidsambtenaren van andere gemeenten, Movisie,
belang behartigers vereniging Mezzo en er is uitgebreid contact geweest met
uitvoeringspartner en welzijnsorganisatie MEE Plus. Deze informatie heeft deels
richting gegeven aan de keuzes die in dit stuk worden voorgesteld.
Na goedkeuring van dit voorstel door de Gemeenteraad informeren we
belanghebbende partijen en verspreiden we een persbericht naar de lokale pers.
Daarnaast stellen we na vaststelling door de Gemeenteraad een publieksversie van
ons beleid op. Vervolgens publiceren we dit op de gemeente website.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Wij gaan na het raadsbesluit de vervolgacties concreet maken, om te beginnen het
mantelzorgparkeren en het inrichten van respijtvoorzieningen. Hiervoor zullen we
nauw samenwerken met zorgpartners en uitvoeringspartner MEE Plus.
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Bijlagen

- Ontwerp besluit;
- Toelichting aanscherpingen en wijzigingen in mantelzorgbeleid.
Het college van Burgemeester en Wefehoudèrs

M.M. van der Kraan
secretaris
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