
Antwoorden op technische vragen M2000 (R. Habes) d.d. 3 juli 2019 

over Mantelzorgbudget 

Vragen 
 
“Ik heb namens Maarssen 2000 nog een aanvullende technische vraag over mantelzorgbudget. 
In 2019 kreeg Stichtse vecht 443.655,05 eoro ten behoeve van mantelzorgwaardering en 
ondersteuning. 
 
Graag een overzicht van de begroting van dit geld. 
Graag een overzicht van uitnutting van dit budget naar maatregel en uitvoerende organisatie. 
Graag een overzicht hoeveel mantelzorgers gebruik hebben gemaakt van de diverse 
beleidsmaatregelen”. 
 
 

Beantwoording 
 
VRAAG 1: Graag een overzicht van de begroting van dit geld. 

ANTWOORD: Wij reageren om te beginnen graag op het genoemde bedrag van € 443.655,05 

1. Het genoemde bedrag van € 443.655,05 is ontleend aan het overzicht "Indicatie budgetten 
mantelzorgondersteuning en -waardering 2019 per gemeente" zoals te vinden op de website 
van Mantelzorg.nl (voorheen Mezzo), de landelijke vereniging voor mantelzorgers en 
zorgvrijwilligers. 

2. De berekening van Mantelzorg.nl is indicatief. Ze baseren zich daarbij op de situatie van vóór 
de grote decentralisaties, i.h.b. op het onderdeel (uit de Integratie-uitkering Wmo) ‘Coordinatie 
Vrijwillige Thuiszorg en Mantelzorg’ (meicirculaire 2014). Daar stond in 2014 en 2015 landelijk 
een bedrag van 42,9 miljoen genoemd, met overigens een verschillend bedrag voor de totale 
integratie-uitkering Wmo. Afhankelijk van of je het totaal bedrag 2014 óf 2015 neemt kom je 
ook weer op een verschillende percentage uit. Het is dus tot op zekere hoogte arbitrair welke 
grondslag je neemt op grond van welke redenering. Het arbitraire van de indicatieve 
berekening wordt nog onderstreept door het aanzienlijk uiteenlopen van bedragen: in 2017 
kwam het toenmalige Mezzo nog met een indicatief bedrag voor Stichtse Vecht van € 
305.668; twee jaar later, in 2019 stellen ze dit bedrag op € 443.655,05. 

3. Gemeente Stichtse Vecht heeft in 2015 (bij het opstellen in SWW-verband van het Plan van 
Aanpak Waardering Mantelzorgers) voor de periode 2015 t/m 2018 een bedrag van € 290.000 
gereserveerd in de begroting voor waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Voor de 
bepaling van het bedrag van € 290.000 is toen uitgegaan van die meicirculaire 2014 én van 
de brief van staatssecretaris van Rijn (d,d, 26-06-2014). Het was overigens bijzonder dat de 
gemeente dit bedrag er expliciet uitgelicht heeft omdat wij in het Sociaal Domein nadrukkelijk 
willen óntschotten, en dat we bovendien expliciet een (fors) bedrag hebben gereserveerd voor 
individuele waardering (het gemeentelijke mantelzorgcompliment). Het in 2015 bepaalde 
bedrag van € 290.000 is toen voor meer jaren vastgezet, in principe in elk geval t/m 2018. Dat 
betekent ook dat de uitgevoerde kortingen op de Integratie-uitkering Wmo/Sociaal Domein in 
die jaren niet zijn doorberekend! Dat is binnen de gemeentelijke begroting m.b.t. het Sociaal 
Domein uitzonderlijk. In de begroting voor 2019 is op dit bedrag van € 290.000 een bedrag 
van € 100.000 in mindering gebracht, als onderdeel van het vastgestelde College Werk 
Programma, om tot een andere (en soberder) invulling van de waardering van mantelzorgers 
te komen. Naast de genoemde bedragen van € 290.000 resp. € 190.000 is in de begroting in 
2018 en in 2019 (net als de voorgaande jaren) nog een bedrag van € 50.300 opgenomen. 

 

 

 

 

 



VRAAG 2: Graag een overzicht van uitnutting van dit budget naar maatregel en uitvoerende 

organisatie. 

ANTWOORD: 

Kijken we, uitgaande van het in onze begroting voor 2018 gereserveerde budget van € 290.000 (voor 

2019 verminderd met een bedrag van € 100.000), vermeerderd met het genoemde bedrag van € 

50.300 dan kunnen we vaststellen dat we als gemeente stevig inzetten op de waardering en 

ondersteuning van mantelzorgers. Dat is overigens niet op de cent te berekenen omdat wij in het 

Sociaal Domein zoals gezegd nadrukkelijk willen óntschotten.  

1. Directe ondersteuning: in 2018 en 2019 werd het volgende begroot en uitgegeven aan 
waardering en directe ondersteuning van mantelzorgers. 
Daarbij tekenen we het volgende aan: De activiteiten van Handjehelpen en van de 
Ontmoetingsgroepen ‘Blijf Actief’ zijn in de eerste plaats gericht op zorgvrágers (mensen met 
een beperking resp. met beginnende dementie) maar vormen een belangrijke ontlasting van 
mantelzorgers omdat ze deze elke week een dag(deel) respijt bieden. Van de verstrekte 
subsidie komt 25% ten laste van het mantelzorgbudget (omdat mantelzorgers hierdoor direct 
ondersteund worden). 

 

 2018 2019 

Begroting € 340.300 € 240.300 

Uitgaven:   

Mantelzorgwaardering € 185.000 €  (90.000)? 

Steunpunt Mantelzorg: €   90.656 €   90.656 

Handjehelpen respijtzorg €   40.369 €   43.800 

Ontmoetingsgroepen ‘Blijf Actief’ €   22.181 €   17.447 

Uit Totaal € 338.206 €  151.903 (+ € 90.000?) 

 

1. Indirecte ondersteuning van mantelzorgers: de gemeente zet ook indirect  in op de 
ondersteuning van mantelzorgers. Het gaat om algemene voorzieningen die zeker ook 
mantelzorgers ten goede komen: de ouderenadviseurs en de seniorenvoorlichters van Welzijn 
SV, de campagne Samen Dementievriendelijk, allerlei gemaksdiensten (maaltijdvoorziening, 
boodschappen, klussen, vervoer door Welzijn SV, Graag Gedaan, de Activiteitenbus), de 
Alzheimercafé’s, de collectieve verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers, de 
Informatiegids voor 55-plussers en hun mantelzorgers enzovoort. In totaal spreken we dan 
voor 2018 en 2019 over een bedrag per jaar van ca. € 625.000,-. Dan laten we de 
onafhankelijke cliëntondersteuning nog buiten beschouwing. Bij deze voorzieningen wordt niet 
apart geregistreerd op het ticket ‘mantelzorgondersteuning’. Stel met een behoudende 
schatting het aandeel in deze diensten dat indirect ten goede komt aan de ondersteuning van 
mantelzorgers op 1/5, dan spreken we van een bedrag van € 125.000,-. 

2. Bij elkaar opgeteld betekent dit dat we in 2018 en 2019 direct en indirect een bedrag van € 
463.206,- resp. € 276.903 (+ € 90.000 = € 366.903?) besteden aan de waardering en 
ondersteuning van mantelzorgers. 

 

 

 

 



VRAAG 3: Graag een overzicht hoeveel mantelzorgers gebruik hebben gemaakt van de diverse 

beleidsmaatregelen. 

ANTWOORD: Voor directe ondersteuningsvoorzieningen zien de cijfers er als volgt uit. Zoals gezegd, 

voor de indirecte ondersteuning van mantelzorgers wordt niet geregistreerd op het ticket ‘mantelzorg 

 

 

(*1) Informatie ontleend aan de jaarverslagen 2018 zoals meegestuurd met de ‘aanvraag definitieve 

vaststelling subsidie 2018’. 

(*2) Zie ook de beantwoording d.d. 25 juni 2019 van uw technische raadsvragen d.d. 25 juni 2019.  

 

 

 

Maatregelen (*1) 2018 

Mantelzorgwaardering 885 

Steunpunt Mantelzorg: (*2) 

- Ingeschreven: 
- Registraties Mantelzorgcompliment: 
- Extra contacten n.a.v. compliment: 
- Aantal individuele cliënten met 

hulpvraag: 
- Aantal bezoekers 

mantelzorgochtenden: 
- Aantal bezoekers Alzheimercafé 

Maarssen 
- Aantal bezoekers informatiecafé 

Breukelen 
 

 

- 472 
- 885 
- 419 
- 72 (met in totaal 92 hulpvragen) 
- 182 
- 261 
- 225 

Handjehelpen respijtzorg: 

 

229 koppelingen 

Aantal hulpuren: 13.378 

Ontmoetingsgroepen ‘Blijf Actief’ (respijtzorg 

voor mantelzorgers van mensen met 

beginnende dementie) 

40 weken 1 dag(deel) per week: 

50 deelnemers 


