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Kernboodschap Het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers is een belangrijke taak die 

voortkomt uit de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  

Vanaf 2015 heeft het college naast de reguliere subsidies aan organisaties in de 

sociale basis, extra middelen ingezet voor beleidsintensivering 

mantelzorgondersteuning. Ondanks dat concluderen we, op basis van indicatoren 

in de jaarrekeningen, dat het percentage mantelzorgers in Haarlem dat zich 

overbelast voelt, niet afneemt.  

Door maatschappelijke ontwikkelingen zoals het langer zelfstandig wonen, 

veranderingen in de GGZ en de toenemende vergrijzing van de bevolking, neemt 

het aantal mantelzorgers en de omvang van de zorgtaken toe. De taken van 

mantelzorgers worden zwaarder.  

 

In de komende periode zetten we de beleidsintensivering voor het bereiken en 

ondersteunen van mantelzorgers voort en zetten we nog meer in op 

samenwerking met professionele zorg- en welzijnsorganisaties, informele 

organisaties én maken we beter gebruik van de kennis en ervaring van 

mantelzorgers zelf.  

Dit zal ertoe leiden dat we de mantelzorgers bereiken die we nu nog onvoldoende 

bereiken zoals mantelzorgers met niet-Nederlandse achtergrond en dat de 

ondersteuning aansluit op de vraag van de individuele mantelzorger. We sluiten 

daarmee aan op het coalitieprogramma Duurzaam doen, dat de ondersteuning 

aan mantelzorgers meer toegespitst moet zijn op de individuele mantelzorger. 

  

Behandelvoorstel voor 

commissie 

 

Gezien de aantoonbare interesse en de zorg voor de mantelzorgers in Haarlem 

bieden we de nota Mantelzorg(er) in balans ter bespreking aan de commissie 

Samenleving aan.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

N.v.t. 
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Besluit College  

d.d. 12 maart 2019 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

 

 

Inleiding  

De aanleiding voor deze nota is de ambitie zoals opgenomen in het coalitieprogramma Duurzaam 

Doen dat de ondersteuning voor mantelzorgers meer toegespitst moet zijn op de individuele 

mantelzorger. De portefeuillehouder heeft toegezegd de commissie te informeren over het huidige 

mantelzorgbeleid en hoe zich dat richt op de individuele mantelzorger.  

Tevens is, in de raadsvergadering van januari 2019, de motie Alle mantelzorgers doen er toe 

aangenomen waarin het college opdracht krijgt te onderzoeken welke groepen mantelzorgers 

minder bereikt worden en welke verbeteringen daarbij mogelijk zijn.  

Met de nota informeert het college de commissie over de voornemens voor de komende jaren om 

mantelzorgers die nu minder bereikt worden (met name mantelzorgers met niet-Nederlandse 

achtergrond) beter te bereiken en de mantelzorgondersteuning beter aan te laten sluiten bij de 

behoefte van de individuele mantelzorger.   

 

2. Kernboodschap 

Het bereiken en ondersteunen van mantelzorgers is voor de gemeente een belangrijke taak die 

voortkomt uit de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.  Door maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals het langer zelfstandig wonen, extra-muralisatie en de toenemende vergrijzing 

van de bevolking neemt het aantal mantelzorgers en de omvang van de zorgtaken toe.  Al vanaf 2015 

heeft het college daarom met additionele middelen extra ingezet op het bereiken en ondersteunen 

van de Haarlemse mantelzorgers. De indicatoren in de jaarrekeningen van de afgelopen jaren laten 

echter zien dat het percentage mantelzorgers dat zich overbelast voelt niet afneemt.  

De nota Mantelzorg(er) in balans beschrijft wat er de afgelopen jaren is gedaan op het gebied van 

mantelzorgondersteuning en beschrijft het voornemen voor de komende periode. De gemeente gaat 

er nog beter voor zorgen dat we de mantelzorgers, vanuit het eigen perspectief, dus op het voor hen 

juiste moment bereiken en dat we ondersteuning op maat leveren. We doen dit door de  

samenwerking met professionele en informele zorg- en welzijnsorganisaties te intensiveren én door 

beter gebruik te maken van de kennis en ervaring van de mantelzorgers zelf.  

Op deze wijze bereiken we mantelzorgers die nu minder goed worden bereikt zoals mantelzorgers 

met niet-Nederlandse achtergrond en kan er maatwerkondersteuning worden geleverd aan de 

individuele mantelzorger.   
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3. Consequenties 

Naast de structurele subsidies voor organisaties in de sociale basis die mantelzorgers ondersteunen 

(Tandem, Stichting Thuiszorg Gehandicapten, Hospice e.d. ) is er in de gemeentelijke begroting voor 

mantelzorgversterking een bedrag van € 200.000,- beschikbaar, waarvan € 125.000,- als incidentele 

subsidie 2019 voor het Odensehuis in Schalkwijk (een inloopgelegenheid voor mensen met 

geheugenproblematiek en hun mantelzorgers). De overige € 75.000,- van dit budget gebruiken we 

voor verbeteringen in het mantelzorgbeleid in 2019. 

  

4. Vervolg 

Bij het beoordelen van de aanvragen voor subsidie voor de subsidieperiode 2020-2024 in de sociale 

basis beoordelen we of het aanbod aan mantelzorgondersteuning door de organisaties voldoende 

bijdraagt aan een beter bereik van mantelzorgers en bijdraagt aan meer passende ondersteuning 

voor de individuele mantelzorger.  

 

5. Bijlagen 

Nota Mantelzorg(er) in balans, 1 maart 2019, kenmerk 2019/144260. 


