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Onderwerp Advies Concept nota mantelzorgwaardering 2020 en komende jaren  

Op 9 april 2020 ontvingen wij uw verzoek om advies uit te brengen over de Concept nota 

mantelzorgwaardering 2020 en komende jaren. 

 

Inleiding 
De Participatieraad spreekt zijn waardering uit voor de aandacht die de gemeente 

Haarlemmermeer heeft voor haar mantelzorgers en hen wil waarderen voor de veelal niet 

geringe inspanningen die zij verrichten. Zoals u terecht aangeeft zijn de mantelzorgers van 

onschatbare waarde en is het belangrijk dat zij erkenning krijgen voor de belangrijke rol die zij 

vervullen.  
Daarbij geeft u aan dat u bovendien de mantelzorgers eerder in beeld wilt krijgen. Dat steunen 

wij. Als mantelzorgers overbelast worden of uitvallen en hun taken door professionals 

overgenomen moeten worden, zijn de gemeentelijke zorgkosten vele malen hoger.  
Tijdens het opstellen van het advies op de Concept nota mantelzorgwaardering 2020 en 

komende jaren, middenin de Coronacrisis, viel ook het besluit van de regering de 

verpleeghuizen voor bezoekers tot nader order te sluiten. Volgens informatie van de 

Mantelzorglijn krijgen deze dagelijks veel verdriet en frustratie van mantelzorgers te horen die 

hun naaste in het verpleeghuis al zo lang moeten missen.  
Voor de mantelzorgers in de “thuissituatie” neemt door het wegvallen van dagbesteding, 

ontmoetingsplaatsen, thuiszorg en andere vormen van ondersteuning ook hier de druk op deze 

mantelzorgers enorm toe.  
 

Inhoudelijk 

Het college attendeert mantelzorgers op de ondersteuningsmogelijkheden van Mantelzorg & 

Meer, zoals advies en respijtzorg. Dit heeft in 2019 onder meer geresulteerd in een groei van 

397 nieuwe ingeschreven mantelzorgers. 
Ook dit jaar zet de gemeente Haarlemmermeer een communicatiecampagne in gericht op 

herkenning bij inwoners die zich inzetten als mantelzorger, maar nog niet zijn ingeschreven bij 

Mantelzorg & Meer. 
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Vervolgens geeft u aan dat het bedrag van de waardering jaarlijks wordt aangepast aan het 

aantal ingeschreven mantelzorgers, zodat u binnen het beschikbare budget van € 317.800 blijft. 

Daarbij merkt u op dat de verwachting is, kijkend naar de groei van de afgelopen jaren, dat de 

cadeaubon dit jaar tussen de € 100 en € 130 zal zijn. 

Mantelzorgers worden, zoals eerder al opgemerkt, tijdens de coronacrisis extra belast. Een 

verlaging van de cadeaubon zal, als gevolg van het beschikbare budget in relatie tot het aantal 

deelnemers, niet door de mantelzorgers begrepen worden. Wat de mantelzorgers zien is dat het 

bedrag van de cadeaubon steeds lager wordt en zouden dit uit kunnen leggen dat hun 

waardering tanende is. Wij zijn er van overtuigt dat u deze boodschap niet wil geven aan de 

mantelzorgers, gezien de omvang van het budget in het Sociaal Domein.   

Advies 1: Budget voor de mantelzorgwaardering passend maken om zodoende het huidige 

bedrag van de cadeaubon van € 130 te continueren. 

 

U geeft aan dat de huidige raamovereenkomst per 30 september 2020 volledig is benut.  
Daarnaast verwacht u dat ook dit jaar de uitgaven ten behoeve van de financiële 

tegemoetkoming de Europese aanbestedingsgrens voor leveringen en diensten van € 214.000 

zullen overschrijden.  

Dit jaar zou er dus weer moeten worden aanbesteed. Bij de evaluatie in het eerste kwartaal van 

2020 van de cadeaubon is gesproken met Mantelzorg & Meer en met de Tinteling B.V.  
Uit de evaluatie is gebleken dat de mantelzorgers positief hebben gereageerd over de 

cadeaubon. En ook dat Mantelzorg & Meer zelf zeer tevreden is over deze vorm van waardering.  

 

Advies 2: In navolging op de positieve reacties uit de evaluatie en de goede beoordelingen van 

de Tinteling in de webshop door mantelzorgers adviseren wij na te gaan of er een oplossing te 

creëren valt voor het vermijden van een aanbesteding. Zo dat onverhoopt niet mogelijk is, dan 

verzoeken wij u de inschakeling van de Tinteling voorwaardelijk te stellen bij de aanbesteding.  
 

Tot slot  

Wij vertrouwen erop dat u onze bovengenoemde adviezen op prijs stelt. Wij zien met 

belangstelling uit naar uw reactie.  
 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 

G. Hille 

Voorzitter Participatieraad Haarlemmermeer  
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