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Geachte leden van het College van de gemeente Gilze en Rijen,
Hieronder vindt u het advies door de Adviesraad Sociaal Domein Gilze en Rijen
uitgebracht op 24 maart 2015 op uw Adviesaanvraag m.b.t. de ideeën van de adviesraad
over de waardering van Mantelzorg.
De Adviesraad stelt het zeer op prijs dat zij, voorafgaand aan een definitief voorstel,
wordt gevraagd haar input te leveren over de waardering van mantelzorgers.
Met de gemeente is de adviesraad van mening dat mantelzorgers een waardering
verdienen. De mantelzorgers zijn een zeer belangrijke groep vrijwilligers die belangeloos
zorg leveren aan naasten en daarmee al jaren hebben bewezen dat de kanteling werkt.
Mantelzorgers hebben wel behoefte aan het voorkomen van overbelasting1. Deze
overbelasting kan echter op verschillende manieren worden weggenomen of verminderd.
Mantelzorgers die minder financieel daadkrachtig zijn hebben eerder behoefte aan een
financiële tegemoetkoming. Andere mantelzorgers hebben gezien de zwaarte van hun
zorgdruk behoefte aan meer respijtzorg en een dagje ontspanning.
De Adviesraad adviseert daarom het volgende:
-

Een financiële tegemoetkoming moet blijven bestaan. Deze zou, evenals nu
het geval is, inkomensafhankelijk vastgesteld kunnen worden.

-

Een uitje met mogelijkheid tot ontspanning en lotgenoten-contact voor alle
mantelzorgers (die wensen deel te nemen) moet blijven bestaan. De
mantelzorgorganisatie zou de organisatie hiervan op zich kunnen nemen en
dat vanuit de gemeente gefinancierd zien middels een geoormerkt bedrag. De
activiteit moet gericht zijn op de individuele mantelzorger en niet toegekend
worden aan organisaties.

-

De mogelijkheid openhouden voor mantelzorgers om Respijtzorg te verkiezen boven
een uitje en/of een financiële tegemoetkoming.
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Het aanbieden van trainingen/coaching aan mantelzorgers waardoor de mantelzorger beter weerbaar is tegen
de belasting van de mantelzorg kan helpen overbelasting te voorkomen. Deze investering kan zorgdragen voor
langere zorg van een mantelzorger wat veel goedkoper is dan professionele zorg of verblijf in een instelling.
Daarom past dit, volgens de adviesraad, in de onderste laag van de piramide t.b.v. de kanteling en zou dan ook
niet ten laste van het budget voor waardering van mantelzorgers moeten komen.
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