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Betreft: Ondersteuning en waardering mantelzorgers 2016 

 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 

 

 

Inleiding 

In de Wmo is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning en waardering 

van mantelzorgers. In de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning den Helder heeft de 

gemeente aangegeven het extra budget voor waardering mantelzorg dat gemeenten vanaf 2015 

ontvangen, te zullen inzetten voor de uitvoering van divers extra ondersteuningsaanbod voor 

mantelzorgers. Vanaf 2015 wordt dit aanbod voornamelijk uitgevoerd door stichting 

Mantelzorgcentrum. Ook Humanitas  is hierbij betrokken. Op 1 maart 2016 heeft het college besloten 

deze lijn in 2016 voort te zetten. 

 

Aanbod ondersteuning en waardering mantelzorgers 

De gemeente kiest er voor ook in 2016 de extra gelden voor waardering en ondersteuning mantelzorg 

in te zetten om mantelzorgers meer en betere steun te geven. En hen te waarderen in de vorm van 

verwenactiviteiten en attenties.  De verwachting is hiermee ook de mantelzorgers nog meer in zicht te 

krijgen, tijdig te kunnen ondersteunen en daarmee overbelasting te voorkomen.  
 
St. Mantelzorgcentrum ontvangt een jaarlijkse bijdrage van Den Helder en de regiogemeenten voor de 
uitvoering van een basispakket mantelzorgondersteuning: informatie/voorlichting, advies en 
begeleiding, praktische ondersteuning door mantelzorgmakelaar en educatie, scholing en educatie en 
coördinatie/afstemming lokaal en regionaal aanbod. 
 
Het aanvullend pakket biedt o.m.: 

- Advies en begeleiding; 
- Extra inzet mantelzorgmakelaar; 
- Extra vraaggericht aanbod educatie; 
- Activiteiten gericht op waarderen en ontspannen (bon van € 25,- voor mantelzorgers, 

bioscoopbon voor jonge mantelzorger, extra activiteiten op en rond de dag van de mantelzorg, 
excursies, High tea); 

- Extra activiteiten gericht op voorlichting, ontmoeting en ondersteuning van jonge 
mantelzorgers; 

- Project respijtzorg gericht op een meer divers aanbod (maatwerk) van vrijwillig respijtzorg.  
 

In 2016 doet het Mantelzorgcentrum met gemeente en enkele zorgaanbieders nader onderzoek naar 
de knelpunten en innovatiemogelijkheden m.b.t. het huidige aanbod respijtzorg/kortdurende opvang.   
PR is een voortdurend aandachtspunt van het Mantelzorgcentrum om mantelzorgers, 
zorgprofessionals en de gemeente goed te bereiken en voor te lichten over de mogelijkheden van 
waardering en ondersteuning.  
Ook intern gemeentelijk ligt er de opdracht de aandacht voor mantelzorgers nog  beter in te bedden in 
het werkproces van het sociaal wijkteam en de afspraken met de aanbieders van zorg en welzijn.  

 
Humanitas ontvangt een extra budget voor de Vrijwillige thuiszorg. Met deze activiteiten bereikt de 
organisatie al jarenlang een groot aantal chronisch zieke en gehandicapte kwetsbare burgers in de 
gemeente. De inzet is er mede op gericht de mantelzorger te ondersteunen en tijdelijk te ontlasten. 
Een extra bijdrage maakt het mogelijk aan de groeiende vraag tegemoet te komen. Humanitas werkt 
nauw samen met het Mantelzorgcentrum. 
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Op basis van de ervaringen in 2015/2016 en in nauwe samenspraak met het Mantelzorgpanel en de 
Wmo-adviesraad zal de invulling 2017 e.v. worden bepaald. 
 
Den Helder, 29 maart 2016. 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

loco-secretaris 

D. Oostrom  
  

 


