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Aanleiding


De memo wordt opgesteld als antwoord op een toezegging in raad van 1 juli 2010 door
wethouder Janina Luttik-Swart.

Kernboodschap
In zijn vergadering van 1 juli 2010 heeft de raad aangegeven het verstrekken van een
mantelzorgcompliment als een belangrijk middel te zien om de waardering uit te spreken
voor al die vrijwilligers die hun familieleden of kennissen langdurig verzorgen. Uw raad heeft
ons college gevraagd om het mantelzorgcompliment onder de aandacht te brengen bij de
inwoners. Wij onderschrijven de belangrijkheid van de inzet van mantelzorgers.
Wat is het mantelzorgcompliment?
De nationale overheid heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Daarom
kunnen mantelzorgers € 250 krijgen. Het mantelzorgcompliment is voor mantelzorgers die
langdurig en intensief een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Zorg waarvoor
anders professionele hulp nodig is. Als de zorgvrager hem of haar daarvoor voordraagt, kan
de mantelzorger het compliment bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) aanvragen.
Ook heeft het compliment geen gevolgen voor een eventuele uitkering, zorgtoeslag of
huurtoeslag van de mantelzorger.
De zorgvrager ontvangt nadat de indicatie voor zorg is gesteld door het Centrum
Indicatiestelling Zorg (CIZ) automatisch een aanvraagformulier van het SVB.
Hoe wordt er aandacht besteed aan het mantelzorgcompliment?
Ons college plaatst vier maal per jaar een artikel op de gemeentepagina waarin aandacht
wordt besteed aan het mantelzorgcompliment. Hierin wordt de nadruk gelegd op het belang
van mantelzorg en worden de mantelzorgers er op geattendeerd dat deze mogelijkheid
bestaat. De ervaring leert namelijk dat, met name de ouderen, het aanvraagformulier
vergeten te gebruiken. Hierdoor blijft het middel om de waardering te laten blijken vaak
ongebruikt.
Het eerste artikel wordt medio februari 2011 geplaatst.

