
Van: Slaats, Hans  
Verzonden: dinsdag 25 juni 2019 15:29 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: Veneklaas, Hetty <Hetty.Veneklaas@stichtsevecht.nl>; Boekhout, Dennis 
<dennis.boekhout@stichtsevecht.nl>; Donselaar, Mireille van 
<Mireille.van.Donselaar@stichtsevecht.nl>; Agenda B&W <agendaBW@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: FW: Mantelzorgcompliment en mantelzorgondersteuning Vragen Riette Habes 
 
Beste collega’s van de Griffie, 
 
Hieronder de beantwoording van de (technische) vragen die Riëtte Habes vandaag via de griffie 
gesteld heeft met het oog op de commissievergadering van vanavond. 
Willen jullie deze beantwoording s.v.p. doorsturen naar Riëtte? 
 
Vraag: Hoeveel mantelzorgers hebben in de afgelopen 4 jaar het compliment ontvangen? 
Antwoord:  
2015: 350 
2016: 860 
2017: 970 
2018: 885 
 
Vraag: Hoeveel mantelzorgers zijn er in SV, naar schatting? 
Antwoord: 
Voor onze gemeente ziet het beeld er als volgt uit (bron: Mantelzorg.nl (voorheen Mezzo), landelijke 
vereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers, gebaseerd op SCP-publicatie Voor elkaar?): 
a)    Inwoners: 64.450 
b)    Inwoners 15 jaar of ouder: 50.590 
c)    Aantal mantelzorgers 15 jaar of ouder: 16.189 
d)    Waarvan langdurig: 14.165 
e)    Waarvan langdurig en intensief: 2.782 
f)     Waarvan zwaar belast: 1.392 
NB: Langdurig: langer dan 3 maanden per jaar / Intensief: meer dan 8 uur per week 
 
Vraag: Wanneer is besloten het compliment te verlagen naar 200 euro? 
Antwoord: Sinds 2015 (toen de gemeente verantwoordelijk werd voor de invulling van de 
mantelzorgwaardering) is het compliment niet verlaagd. 
 
Vraag: Zijn servicediensten van bijv Welzijn SV of Graag Gedaan, inkomens afhankelijk, of zijn deze 
vrij toegankelijk voor iedereen. Dus inkomensonafhankelijk? 
Antwoord: Deze zijn vrij toegankelijk. 
 
Vraag: Wat zou het alternatief worden voor het huidige financiele compliment? 
Antwoord: Voor de alternatieve opties verwijzen we naar de menukaart die als bijlage bij de Kadernota 
naar de raad gestuurd is. 
 
Vraag: Is er een beleidsadvies en kan de raad deze krijgen. 
Antwoord: Nee, dat is er niet. Voor de overwegingen bij de maatregelen verwijzen we naar de 
Kadernota. 
 
Vraag: Hoeveel mantelzorgers maken gebruik van het steunpunt, van de servicediensten en van de 
bijeenkomsten? 
Antwoord: De cijfers hieronder hebben betrekking op 2018. 
Steunpunt: 
Bij het Steunpunt staan 472 mantelzorgers ingeschreven. Daarnaast wordt jaarlijks de registratie voor 
het MZC verzorgd (in 2018: 885). 
Aantal individuele mantelzorgers met hulpvraag: 72 (met in totaal 92 hulpvragen). Daarnaast 220 
andere cliënten die gebruik maken van de door Welzijn SV geboden individuele ondersteuning. 
Servicediensten: 
Bij de servicediensten wordt niet apart geregistreerd op mantelzorgers. 
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Welzijn SV: 2312 contactmomenten/hulpvragen  
Graag gedaan: 824 contactmomenten/hulpvragen 
Bijeenkomsten: 
22 bijeenkomsten (incl. Alzheimer Café’s) met in totaal 668 deelnemers. 
 
Tot zover de beantwoording van de gestelde vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Slaats 
Beleidsadviseur maatschappelijke Ontwikkeling 
 

 
 

 hans.slaats@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 43 22 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  
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