
 
 

 
Motie          M 5 
 
 
 
Plaats : Breukelen 
 
Datum : 9 juli 2019 
 
Agendanummer : (te bepalen door griffie) 
 
 
Onderwerp : Mantelzorgwaardering 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen d.d. 9 juli 2019 
 
Naar aanleiding van de bijstellingen in de Kadernota 2020 onder het programma Sociaal waar wordt 
voorgesteld om direct te stoppen met het mantelzorgcompliment in zijn huidige (financiële bijdrage van € 
200) 
 
Kennisgenomen hebbend van 
− Verschillende vormen van uitingen tegen de afschaffing van het mantelzorgcompliment 
− De beantwoording op de over dit onderwerp door Maarssen 2000 gestelde vragen 
− Het Beleidsplan WMO Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 2015-2018 waarin staat 

· Dat er ‘In overleg met de doelgroep en de Wmo-raden in 2015 een plan zal worden uitgewerkt ter 
vervanging van het toenmalige mantelzorgcompliment en de invulling van de dag van de 
mantelzorg1 

− Verscheidene handreikingen en nota’s waarin de volgende voor nu relevante zaken worden 
voorgesteld of genoemd 
· Stichtse Vecht ontvangt € 443.665,05 voor mantelzorgondersteuning en waardering2 
· Het is gebruikelijk 30% daarvan te besteden aan mantelzorgwaardering € 133.099,523 
· Het advies is om meerdere vormen van waardering aan te bieden en een combinatie van een 

financiële bijdrage en een laagdrempelige activiteit het meeste effectief blijkt te hebben4 
 
Overwegend dat 
− De gemeente wettelijk verplicht is om mantelzorgers die door mantelzorgvragers worden aangemeld te 

waarderen 
− Mantelzorgers een voorbeeld zijn van een (soms zeer) ver gaande vorm van samenredzaamheid in de 

samenleving die de gemeente nastreeft 
− Het budget voor mantelzorgondersteuning en waardering vast ligt en het gebruikelijk is daarvan 30% 

aan waardering te besteden 
 
Verzoekt het college om 
− Alsnog In overleg met (vertegenwoordigers van) de doelgroep en de Adviesraad Sociaal Domein een 

plan uit te werken voor de invulling van de mantelzorgwaardering 
− Daarbij uit te gaan van een budget van € 135.000 
− En voor te stellen op welke wijze hiervoor financiële dekking kan worden gerealiseerd. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
ChristenUnie-SGP Maarssen 2000 Het Vechtse Verbond 
 
 
 
Ike Roetman Riëtte Habes  Mieke Hoek  
 
 
 
 
 

Afgewezen, de griffier 



 
 

 
 
PVV 
 
 
 
Wim Ubaghs 
 
 
 
 
 
                                                      
1 https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-1704/1/bijlage/exb-2018-
1704.pdf blz.18 
2 
https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/Indicatie%20budgetten%20mantelzorgondersteuning%202019%2
0-%20gemeenten_1547470307.pdf 
3 
https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/Handreiking%20waardering%20mantelzorgers%20voor%20geme
enten.pdf blz. 6 
4 
https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/Handreiking%20waardering%20mantelzorgers%20voor%20geme
enten.pdf blz. 10 
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