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Reactie van het college op het advies van de Participatieraad op de
conceptnota Mantelzorgwaardering 2020 en komende jaren
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Geachte leden van de Participatieraad,
Wij danken u voor het advies op de conceptnota Mantelzorgwaardering 2020 en komende
jaren. Deze stellen wij zeer op prijs. Wij zijn blij dat u onze ambities en intenties herkent en de
aandacht die wij aan onze mantelzorgers geven waardeert. Hierbij ontvangt u onze reactie op
uw advies.
Bedrag cadeaubon
U geeft aan dat Mantelzorgers tijdens de coronacrisis extra belast worden. En dat een verlaging
van de cadeaubon, als gevolg van het beschikbare budget in relatie tot het aantal deelnemers,
niet door de mantelzorgers begrepen zal worden. U vraagt of het budget passend gemaakt kan
worden.
Wij vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken en hen de steun en
waardering te geven die zij verdienen. Gezien de ambities en de opgaven binnen het Sociaal
Domein is het niet mogelijk om het budget passend te blijven maken bij een groei van het
aantal ingeschreven mantelzorgers bij Mantelzorg&Meer. Een onderzoek van MantelzorgNL in
2019 wees uit dat van de 355 gemeenten in ieder geval bij 42 gemeenten (12%) de individuele
mantelzorgwaardering is afgeschaft. Door tekorten in het Sociaal Domein staat de waardering
van Mantelzorgers landelijk gezien onder druk. Wij vinden het echter belangrijk om
mantelzorgers blijvend te kunnen waarderen met een financiële tegemoetkoming naast de
jaarlijkse verwenactiviteiten en een waardering in natura. Daarom is het noodzakelijk om bij
een groeiend aantal ingeschreven mantelzorgers het bedrag van de cadeaubon aan te passen
aan het beschikbare budget zodat alle mantelzorgers gewaardeerd kunnen worden met een
cadeaubon. Zolang als het mogelijk is binnen het bestaande budget zal het bedrag van de
cadeaubon gelijk blijven. Uiteraard kunnen alle mantelzorgers, ongeacht de groei van het
aantal aangemelde mantelzorgers, gebruik blijven maken van het aanbod van de jaarlijkse
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activiteiten rondom de dag van de mantelzorg en de waardering in natura (informatie en
ondersteuning, deskundigheidsbevordering en lotgenotencontact en inzet vrijwilligers).
Aanbesteding
U vraagt of er een oplossing te creëren valt voor het vermijden van de aanbesteding of om de
inschakeling van de Tinteling voorwaardelijk te stellen bij de aanbesteding.
De overeenkomst met Tinteling eindigt van rechtswege op 30 september 2020. Deze
overeenkomst is niet meer te verlengen. Omdat wij gedurende de gehele looptijd van de
overeenkomst een bedrag uitgeven dat ver boven de Europese aanbestedingsdrempel komt,
zijn wij wettelijk verplicht tot Europees aanbesteden. Alleen als wij een voor de wet acceptabele
reden hebben kunnen wij hiervan afwijken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een monopolistische
markt, innovatie of dwingende spoed. In het geval van "cadeaubonnen" zijn er vooralsnog geen
acceptabele redenen tot afwijken.
Daarnaast vraagt u of de inschakeling van de Tinteling bij de aanbesteding voorwaardelijk
gesteld kan worden. Wij zullen Tinteling er van tevoren op wijzen dat de aanbesteding er aan
komt en hen vragen om hieraan deel te nemen. Het kan dat Tintelingen B.V. de aanbesteding
wordt gegund. Het kan ook zijn dat een andere aanbieder beter uit de bus komt. De gemeente
zal in de aanbesteding duidelijk aangeven waar we nu tevreden over zijn en waar wij waarde
aan hechten. Hierin nemen wij mee wat belangrijk is voor de mantelzorgers. Zoals de geldigheid
voor onbepaalde tijd, dat de bon in delen te gebruiken is en de telefonische hulp en
ondersteuning bij het bestellen.
Wij danken u nogmaals voor uw advies.

Hoogachtend,

