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Registratienr. 

  

27 oktober 2015 

E.A.M. Groot Antink/N.Nannes/A. Braakman/M. Lucassen 

0224 – 210590 

Ontlasten mantelzorgers: informele naast formele zorg 

 

15.024175 

 

 

Samenvatting 

Als we het hebben over mantelzorg en informele naast formele zorg zijn in de notitie 3 beleidsdoelen 

geformuleerd: de mantelzorger wil gezien,  gewaardeerd en ontlast worden. Om dit te bereiken is een 

stevig fundament nodig.  Uitgangspunt hierbij is dat informele naast formele zorg wordt ingezet. Het 

wijkteam krijgt een prominente rol in de uitvoering. Het wijkteam levert maatwerk. Ook zien we dat de 

aansluiting tussen wijkteam en de verschillende service- en ontmoetingspunten in de kernen kan 

worden versterkt. Daar komen immers veel vragen van de inwoners binnen. Aan de notitie is een 

uitvoeringsprogramma gekoppeld dat tot en met 2018 loopt. 

 

Waarom dit voorstel 

In het 3D Beleidsplan Sociaal Domein is de notitie “Ontlasten mantelzorgers: informele naast  

formele zorg” aangekondigd. De notitie is tot stand gekomen na gesprekken met mantelzorgers, de 

instellingen, het Regionaal Platform Mantelzorgondersteuning Kop van Noord-Holland, het 

Mantelzorgpanel Schagen en de Wmo Adviesraad Schagen. Hun input is verwerkt in de actiepunten 

bij de verschillende thema’s.  We hebben er voor gekozen geen dikke beleidsnotitie te schrijven, maar 

meer op de uitvoering te focussen: daar gebeurt het. 

De notitie wordt u ter vaststelling aangeboden. 

 

Kaders 

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 zijn de gemeenten 

verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. Zoals in de 

uitgangspunten is aangegeven is een stevig fundament nodig om ook daadwerkelijk iets voor de 

mantelzorgers te kunnen betekenen. In de notitie is derhalve niet alleen op mantelzorg ingezoomd, 

maar ook de algemene voorzieningen die bijdragen aan een goed mantelzorgbeleid zijn in beeld 

gebracht. 

Zoals in de notitie aangegeven is deze inhoudelijk geheel in de lijn van de Meerjarenvisie: zorg voor 

elkaar. 

 

Onderbouwing 

Tijdens de voorbereidende sessies met mantelzorgers en instellingen zijn drie punten duidelijk naar 

voren gekomen: de mantelzorger wil gezien, gewaardeerd en ontlast worden. Deze nemen wij als 

doel van ons beleid over. 

Voor het neerzetten van een ondersteuning aan onze mantelzorgers is een stevig fundament nodig.   

Wij doen al heel veel, inwoners doen al heel veel voor elkaar en wij zien dat een versteviging op 

verschillende plekken nodig is willen mantelzorgers hun zorgtaken vol kunnen houden.  
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Willen we de lijn van informele naast formele zorg vormgeven, dan dient er ook een verschuiving van 

middelen op de lange termijn zichtbaar te worden. Nu is het echter nog niet zover en zullen we “aan 

de voorkant” nog meer moeten investeren. 

 

Wij zien de volgende thema’s waarop ingezet moet worden om dat stevige fundament verder in te 

vullen en te verstevigen: 

1. Bewustwording van zorg voor elkaar bij omgeving, onderwijs en werkgevers 

Focus: Blijven inzetten op het in beeld brengen van mantelzorgers. Hieraan koppelen wij ook het 

uitspreken van de waardering. 

2.  Inzet vrijwilligers bij mantelzorgondersteuning 

Focus: Wij willen de omslag maken dat inwoners daar waar mogelijk voor elkaar zorgen: informele 

naast formele zorg is mogelijk. 

3. Kennisnetwerk mantelzorg voor wijkteam en professionals 

Focus: Kennis en expertise delen en onderhouden. Aandacht voor mantelzorg kan er niet genoeg zijn. 

4. Samenwerking formele en informele zorg 

Focus: Zorgen dat het netwerk met de zorgvrager en mantelzorger beter in staat is samen te werken, 

waardoor de zorgtaak een minder grote mentale belasting wordt en er minder uitval van 

mantelzorgers is. De service- en ontmoetingspunten krijgen hierin een prominente rol. 

5. Verminderen drempels voor mantelzorgers 

Focus: Zorgen dat mantelzorgers eenvoudiger kun taak kunnen vervullen zonder allerlei drempels en 

zo minder overbelast raken. 

6. Sociale en technologische innovatie 

Focus: Noordkopvoorelkaar.nl als het punt waar alles op het gebied van mantelzorg en vrijwillige inzet 

bij elkaar komt inzetten. 

7. Maatwerk vanuit het wijkteam 

Focus: Een actieve rol geven aan het wijkteam bij de uitvoering van het mantelzorgbeleid.  

 

De wijkteams krijgen een belangrijke rol in de uitvoering van het beleid. Zij zijn de oren en ogen in onze 

kernen en komen achter de voordeur. Zij zijn inmiddels gewend om maatwerk te leveren en 

uitgangspunt bij het mantelzorgbeleid is dat er maatwerk geleverd wordt. 

Ook zien we dat de aansluiting tussen wijkteam en de verschillende service- en ontmoetingspunten in 

de kernen kan worden versterkt. Daar komen immers veel vragen van de inwoners binnen. 

Veel inwoners kunnen op basis van hun aanvullende zorgverzekering in aanmerking komen voor 

mantelzorgondersteuning. Deze wordt beschouwd als een voorliggende voorziening. Hiermee wordt 

rekening gehouden in de uitvoering door de wijkteamconsulenten. 

  

Een specifiek aandachtspunt is een mogelijke vermogenstoets en het heffen van een eigen bijdrage. 

Wij stellen voor om dit niet te doen, om de volgende redenen: 

- Het past niet in het gedachtegoed ontlasten van de mantelzorger en maatwerk voor onze 

inwoners; 

- De mantelzorger maakt jaarlijks al extra kosten (gemiddeld € 1.200 per jaar) vanwege het feit 

dat hij mantelzorger is; 

- We willen af van administratieve rompslomp; 

- Het niet toepassen van vermogenstoets en heffen van een eigen bijdrage maakt een andere 

personele inzet van de consulenten van het wijkteam ten behoeve van de inwoners mogelijk. 

 

De uitdaging voor de komende jaren wordt een balans te vinden tussen informele en formele zorg: 

wat kan nog wel van een zorgvrijwilliger verlangd worden en wat niet meer? 

 

Financiën 

Voor de ondersteuning én waardering van de mantelzorgers zijn structureel middelen toegevoegd 

aan in het sociaal deelfonds. Hierin worden de nieuwe middelen die samenhangen met de Wmo, de 

Jeugdwet en het Participatiebudget ontschot aan gemeenten ter beschikking gesteld.  

 

Voor 2016 is t.b.v. mantelzorgondersteuning in het gemeentefonds rekening gehouden met 8,79% van 

€ 2.909.100 (integratie uitkering), hetgeen neerkomt op € 255.000. 

Voor 2017 gaat het in totaal om 8,79% van € 3.0213.067, d.w.z. € 264.800. 



 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 3 van 4 
 

Deze extra gelden zijn in de begroting 2016 verwerkt onder de posten Mantelzorg en overige Wmo. 

Ook voor 2017 en verder wordt dit op dezelfde wijze opgenomen in de meerjarenbegroting. 

De gemeente is vrij om te bepalen hoeveel budget zij aan elke Wmo-taak uit wil geven. Het geld uit 

het sociaal deelfonds kan in principe aan elk doel binnen het sociaal domein worden besteed, mits 

de gemeente de wettelijke taken adequaat opneemt in het beleidsplan.   

De gemeente Schagen kiest er voor om dit bedrag in te zetten voor een brede mantelzorg- 

ondersteuning in de gemeente, omdat er de komende jaren een steeds groter beroep op 

mantelzorgers en (zorg) vrijwilligers zal worden gedaan. Dit kan alleen als ook voor hen de benodigde 

ondersteuning mogelijk blijft.  

 

Kostenoverzicht  op basis van het uitvoeringsprogramma: 

Bestaand beleid:  € 262.787 

Nieuw beleid: € 255.000 

 

Vervolgtraject 

In de uitvoering krijgt het Sociaal Wijkteam een prominente rol. Zij komen achter de voordeur van de 

inwoners en kennen de sociale kaart (wijken en kernen). Op basis van hun ervaringen en de 

ontwikkelingen in het sociaal domein (verschuiving van formele naar in informele zorg) kan bijstelling 

in de uitvoering nodig zijn. Hierover zult u worden geïnformeerd.  

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

15.024175 Bijlage 1 Notitie Ontlasten mantelzorgers: informele naast formele zorg; 

15.024175 Bijlage 2 Uitvoeringsprogramma  2016 – 2018 Ontlasten Mantelzorgers: informele naast 

formele zorg; 

15.024175 Bijlage 3 Brief Wmo Adviesraad Schagen d.d. 26-10-2015 inzake advies inzake                                                   

ondersteuning  mantelzorg; 

15.024175 Bijlage 4 Reactie college op advies Wmo adviesraad Schagen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.27 oktober 2015, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Samenleving d.d. 24 november 2015; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 2.1.2 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 

 

besluit: 

 

De notitie “Ontlasten mantelzorgers: informele naast formele zorg”  vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 15 december 2015. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raadsbesluit 


