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Inleiding:
Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een
chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun
omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander
familielid, vriend of kennis. Elk jaar wordt op 10 november de landelijke
Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Dit jaar stelde de gemeente
Purmerend voor de mantelzorgers diverse cadeaubonnen beschikbaar als
extraatje.

D66 Purmerend heeft hierover de volgende vragen:

Vraag 1:

Wat is de afgelopen drie jaar het beschikbare
budget voor de Dag van de Mantelzorg geweest?

Antwoord 1:
Het budget voor de Dag van de mantelzorg
is deels opgenomen in de subsidie voor
Clup Welzijn. Tot 2016 bestond de dag uit
een middag met een activiteit voor
mantelzorgers, waarbij een hapje en een
drankje werden aangeboden. Het budget
voor de organisatie van de middag was
3000 euro.
Vanaf 2017 is gekozen voor een andere
invulling van de Dag van de mantelzorg.
Alle geregisterde mantelzorgers werden
uitgenodigd een presentje op te halen op
de Dag van de mantelzorg. Het aantal
bereikte mantelzorgers steeg daarmee van
(ongeveer) 100 naar 673 mantelzorgers.
De reacties op de blijk van waardering
nieuwe stijl waren positief. Dit jaar is dat
aantal gegroeid tot 975 mantelzorgers.

Omdat het budget van Clup Welzijn niet
toereikend was voor de Dag van de
mantelzorg nieuwe stijl, heeft de gemeente
het budget in 2017 aangevuld tot 13.300
euro. In 2018 heeft de gemeente
Purmerend het budget aangevuld tot een
bedrag van 14.625 euro.

Vraag 2:

Dit jaar zijn er 975 cadeaubonnen uitgedeeld,
hoeveel cadeaubonnen waren er de afgelopen
drie keer beschikbaar?

Antwoord 2:

Tot 2016 organiseerden we een middag en
deelden we geen cadeaubonnen uit. In 2017
hebben we 673 cadeaubonnen en presentjes
ingekocht. Omdat niet iedereen in staat was op
de Dag van de mantelzorg het presentje op te
halen, hebben we dit jaar alleen voor
cadeaubonnen gekozen. Het versturen van de
presentjes was vanwege de afmetingen van de
presentjes omslachtig. Er zijn 762 cadeaubonnen
opgehaald op het stadhuis, de rest is nabezorgd.

Vraag 3:

Zijn er cijfers bekend over hoe de mantelzorgers
de geste van de gemeente waarderen tijdens de
Dag van de Mantelzorg?

Antwoord 3:
Wij meten dit niet in cijfers. Wel geven veel
mensen bij het ophalen van de cadeaubon
te kennen het erg te waarderen. Zo
brachten mantelzorgers doosjes met
zeebanket of bonbons mee voor de
medewerkers die de dag organiseerden.
Ook hebben we kaarten ontvangen met
bedankjes en reacties van mensen die met
ons deelden op welke wijze zij zichzelf met
het bedrag hebben verwend.
Tot en met 2016 organiseerden we een
ochtend of middag, met een hapje en of
drankje, een workshop of voorstelling. Er
meldden zich dan 130 mantelzorgers voor
aan en als er 105 mensen daadwerkelijk
kwamen, was het veel. Niet iedereen had
interesse voor de aangeboden activiteiten.
Ook was het voor werkende mantelzorgers
vaak niet mogelijk om aanwezig te zijn bij
de middag.

Vraag 4:

Ook bestaat er het Mantelzorgcompliment. Dit
Mantelzorgcompliment bedroeg voor 2018
maximaal € 200 per huishouden. Dit bedrag is
voor de mantelzorger(s) als blijk van waardering.
Wat is de afgelopen drie jaar het beschikbare
budget voor het Mantelzorgcompliment geweest?

Antwoord 4:

Voor mantelzorgwaardering is in de begroting
een bedrag van 278.442 euro gereserveerd.
Naast de Dag van de mantelzorg worden van dit
budget ook de uitkeringen voor het
mantelzorgcompliment betaald.

Vraag 5:

Hoeveel keer is er de afgelopen drie jaar het
Mantelzorgcompliment aangevraagd en hoe vaak
is er in die jaren het Mantelzorgcompliment
daadwerkelijk uitgekeerd?

Antwoord 5:

in 2016 hadden we 905 aanvragen uitgekeerd. In
2017 waren dat er 884. Voor dit jaar hebben we
inmiddels over de 1000 aanvragen. Tot en met
31 december kunnen zorgbehoevenden het
Mantelzorgcompliment aanvragen voor hun
mantelzorgers.

Vraag 6:

Over de Dag van de Mantelzorg krijgen de
mantelzorgers, die bekend zijn bij de gemeente,
een brief. Wordt het Mantelzorgcompliment ook
op deze manier onder de aandacht gebracht van
de mantelzorgers? Zo niet, hoe dan wel?

Antwoord 6:
De gemeente maakt middels de website
van de gemeente en in een interview bij
RTV Purmerend kenbaar dat het
mantelzorgcompliment aangevraagd kan
worden. Daarnaast wordt het vermeld in
Purmerend Totaal en in huis aan huis
bladen zoals het Gezinsblad. Verder
brengen de Wmo-consulenten, maar ook
de medewerkers van MEE, Clup welzijn,
WonenPlus, huisartsen en andere
instellingen mensen regelmatig op de
hoogte dat ze dit kunnen aanvragen.
Niet iedereen die het
Mantelzorgcompliment aanvraagt is bij de
gemeente geregistreerd als mantelzorger.
Niet alle mantelzorgers willen geregistreerd
worden. De mantelzorgers die
geregistreerd zijn bij de gemeente
ontvangen bericht over de mogelijkheid
van het aanvragen van het
Mantelzorgcompliment.
Vraag 7:

Zijn er cijfers bekend over hoe de mantelzorgers
het Mantelzorgcompliment waarderen?

Antwoord 7:

De gemeente meet dit niet in cijfers. Wel merken
we uit de groei van het bestand dat er behoefte
bestaat aan deze wijze van
mantelzorgwaardering.

Vraag 8:

Het Mantelzorgcompliment dient aangevraagd te
worden door de hulpvrager en als hij/zij voldoet
aan de gestelde voorwaarden, wordt het
Mantelzorgcompliment uitgekeerd. Er zijn echter
ook veel jonge kinderen hulpvrager of mensen
die niet handelingsbekwaam zijn. Zij zijn vaak
niet in staat om zelf het Mantelzorgcompliment
aan te vragen voor hun mantelzorger. Hoe zorgt
de gemeente er voor dat ook deze groep het
Mantelzorgcompliment kunnen aanvragen voor
hun mantelzorger?

Antwoord 8:

In het geval de zorgbehoevende niet
handelingsbekwaam is, kan mag het compliment
worden aangevraagd door de ouders van de
jonge hulpvrager. Dit zelfde geldt voor mensen
met dementie, daarvan kunnen partners,
kinderen of hun wettelijke vertegenwoordiger het
Mantelzorgcompliment aanvragen. Dit
communiceren we mondeling.

