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Van 
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15.022041 

De Gemeenteraad en de Commissie Bestuur 

Raadsleden 

College van burgemeester en wethouders 

Mantelzorgwaardering 2015 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Kernboodschap 

Ons college heeft in haar vergadering van 29 september 2015 het mantelzorgcompliment 2015 

vastgesteld. Daar dit binnenkort wordt uitgereikt informeren wij u met deze brief.  

 

Aanleiding 

De gemeente heeft middelen beschikbaar voor ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers. 

Dit wordt uitgevoerd  door de Stichtingen Mantelzorgcentrum, Humanitas, Wonen Plus Welzijn, 

GGZ-NHN,  De Hoofdzaak, MEE Noordwest-Holland en Woonzorggroep Samen.  

Hiermee is op jaarbasis een bedrag gemoeid van meer dan € 150.000,--.  

 

De Mantelzorgwaardering werd in het verleden door de Sociale verzekeringsbank (SVB) 

uitgevoerd onder de naam Mantelzorgcompliment. Dit wordt nu door de gemeente gedaan, 

die de rijksmiddelen structureel met een korting heeft overgekregen.  

 

Uitvoering in 2015 

Voor het jaar 2015  zetten wij het bestaande beleid voor de waardering van mantelzorgers voort. 

Wij hebben besloten dit jaar een mantelzorgcompliment uit te delen aan de mantelzorgers. Zij 

ontvangen een cadeaubon van € 25,--. Geschat wordt dat dit jaar ongeveer 700 mantelzorgers 

in aanmerking komen voor het compliment. Dit wordt uitgevoerd door het Mantelzorgcentrum. 

 

Mantelzorgers:  deels al bekend bij het Mantelzorgcentrum 

Zorgvragers woonachtig in de gemeente Schagen die verzorgd worden door een mantelzorger 

kunnen zich bekend maken bij het Mantelzorgcentrum. Een mantelzorger is iemand die minimaal 

8 uur per week en langer dan 3 maanden aaneengesloten onbetaald zorg verleent aan iemand 

in de directe kring.  

 

Via de reguliere communicatie van de gemeente en het Mantelzorgcentrum zal de 

Mantelzorgwaardering onder de aandacht worden gebracht. 

 

Nieuw beleid vanaf 2016  

Op dit moment wordt een uitvoeringsprogramma mantelzorg 2016-2018 ontwikkeld.  

Dit doen wij door als college hierover in gesprek te gaan met mantelzorgers en instellingen. 

Dit wordt in december 2015 ter vaststelling aangeboden. 
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