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Advies mantelzorgcompliment

Geachte leden van de Adviesraad,
Wij hebben van u een advies ontvangen met betrekking tot ideeën voor waardering van
mantelzorg. Wij zeggen u daar dank voor, ook omdat deze adviezen ons uitnodigen nog
beter naar de verschillende aspecten te kijken.
I deze brief gaa ij i op u ad ies betreffe de Ideeën waardering mantelzorg met
kenmerk RaadSD20150324, d.d. 24 maart 2015.
Advies ideeën waardering mantelzorg
U adviseert in het kader van onze inventarisatie van ideeën voor de vormgeving van
waardering voor mantelzorgers, samengevat, het volgende:
1. Een financiële tegemoetkoming te handhaven;
2. Het uitje met mogelijkheid tot ontspanning en lotgenotencontact voor alle
mantelzorgers (die wensen deel te nemen) te laten bestaan;
3. Voor mantelzorgers de mogelijkheid open te houden om respijtzorg te verkiezen
boven een uitje en/of een financiële tegemoetkoming.
Daarnaast hebben wij ook ons Lokaal Steunpunt Mantelzorg naar hun mening gevraagd.
Zij hebben geadviseerd om het aantal uren wat de mantelzorgconsulenten hebben, uit
te breiden, omdat er op dit moment te weinig uren beschikbaar zijn om voldoende
ondersteuning te bieden.
Keuze voor invulling van het mantelzorgcompliment
Het college heeft besloten om de mantelzorgwaardering te splitsen in meerdere
onderdelen:
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Ee kadobo oor alle a telzorgers ter aarde a € 75,- plaatselijk te
besteden in bijna alle winkels en horeca binnen onze gemeente. Deze kadobon
wordt aangevuld met kortingsbonnen van winkeliers en horeca, zodat het te
besteden bedrag nog hoger wordt;
Vier extra uren per week voor de mantelzorgconsulenten van 1 september tot
en met 31 december 2015;
Speciale aandacht voor jonge mantelzorgers door middel van een uitje dat
aansluit op de behoefte van de jonge mantelzorgers.

Ad 1. De gemeente kiest voor een mantelzorgcompliment in de vorm van een kadobon
en niet in de vorm van een geldbedrag, omdat het erg veel administratief werk met zich
meebrengt om alle rekeningnummers van de mantelzorgers te achterhalen en de
bedragen naar hun over te maken. Een kadobon vinden wij als gemeente ook wat
feestelijker dan een bedrag op je rekeningnummer.
Ad 2. De gemeente subsidieert het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. Het Steunpunt
organiseert zeer regelmatig uitjes voor haar meer dan 250 leden. De gemeente wil
daarnaast niet zelf nog een uitje organiseren voor de mantelzorgers in onze gemeente,
dat is toch enigszins dubbelop. Wel wordt er voor de jonge mantelzorgers, als daar
onder die doelgroep behoefte aan bestaat, een uitje georganiseerd dat aansluit bij hun
leeftijd en interesse.
Ad 3. De gemeente Gilze en Rijen heeft goede respijtzorg hoog op de agenda staan. In
ons nieuwe beleidsprogramma besteden wij aandacht aan het onderwerp. Wij zijn als
gemeente van mening dat als een mantelzorger respijtzorg nodig heeft, hij/zij deze moet
krijgen. Daarvoor is het niet nodig dat hij/zij zijn/haar mantelzorgcompliment moet
afgeven.
Wij hopen dat het zo voor u voldoende duidelijk is hoe wij tot onze keuzes zijn gekomen.
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met behandelend ambtenaar Imke
van der Schoot, via 140161 en imke.van.der.schoot@gilzerijen.nl
Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Gilze en Rijen,
hoofd van de afdeling Welzijn, Sport en Onderwijs,
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