
B&W-besluit:

1. Het college besluit de raad conform het convenant tussen VNG, VWS en Mezzo voor te stellen de
middelen die door het Rijk via het gemeentefonds beschikbaar worden gesteld aan de gemeente
Haarlem voor mantelzorgondersteuning conform de voorgestelde bestedingsrichtingen te
bestemmen.

2. Het college besluit de raad te vragen het college te mandateren voor de verdere uitwerking van de
bestemming van de gelden voor mantelzorgondersteuning en de raad hierover te informeren.

3. De gemeente Haarlem ontvangt een eenmalig bedrag van€ 364.212,- dat conform besluitpunt 1
wordt bestemd voor mantelzorgondersteuning in Haarlem. Het bedrag is als voorziening
opgenomen in de rekening 2007. Dit bedrag staat derhalve nog niet op de begroting 2008, maar zal
bij de vaststelling van de kadernota worden meegenomen.

4. De betrokkenen ontvangen daags na besluitvorming informatie over dit besluit

5. Het raadsstuk wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, nadat de commissie Samenleving hierover
een advies heeft uitgebracht
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Onderwerp
Bestemming impuls mantelzorgondersteuning

B & W-vergadering van 8 april 2008

Bestuurlijke context

Aanleiding
In 2007 is een landelijke Regeling Waardering Mantelzorgers ingesteld. Dit is een regeling waarbij
mantelzorgers die zorgen voor iemand met een indicatie voor zorg een fiscale korting van€ 250,-
kunnen krijgen. Er was uitgegaan van 200.000 aanvragers, het waren er slechts 40.000. Dat betekent dat
er een substantieel deel van het gereserveerde budget overblijft.
In een landelijk convenant tussen VNG, VWS en Mezzo is overeengekomen een bedrag van 32 miljoen
incidenteel toe te voegen aan de algemene middelen van het gemeentefonds. Voor Haarlem betekent dit
een eenmalig bedrag van€ 364.212,-. Dit bedrag is december 2007 aan de gemeente uitbetaald.

Bestedingsvrijheid en verantwoording
De middelen zijn bedoeld voor mantelzorgondersteuning, maar gemeenten zijn autonoom bij de
besteding. De convenantpartners gaan er echter van uit dat gemeenten het bedrag daadwerkelijk aan
mantelzorgondersteuning uitgeven. De verantwoording dient horizontaal te zijn, dus lokaal.

Bestedingsrichtingen
In het convenant is een aantal concrete bestedingsrichtingen van de middelen benoemd:

- in contact komen met mantelzorgers met als doel betere bekendheid van voorzieningen voor
mantelzorgers

- versterking van belangenbehartiging
- bondgenootschappen met bedrijven om mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid in te stellen
- respijtzorgvoorzieningen creeren
- goede informatie/registratie van vraag naar en gebruik door voorzieningen
- waardering van mantelzorgers (bijvoorbeeld financieel)

Deze bestedingsvoorstellen komen grotendeels overeen met de speerpunten uit de Beleidsbrief
Mantelzorg en Vrijwilligerswerk 2008-2011, een uitgave van november 2007 van het ministerie van
VWS.



Voorstel voor bestemming middelen in Haarlem
Het college stelt de raad voor het bedrag van€ 364.212,- te bestemmen voor mantelzorgondersteuning
in Haarlem. Dit sluit aan bij de wens van de raad om rijksmiddelen voor de Wmo te oormerken voor de
Wmo (motie 12).
Voor de uitwerking zal een projectplan worden opgesteld met daarin een plan van aanpak en een
financiele paragraaf. Het college vraagt de raad het mandaat voor de uitvoering aan het college te geven
waarbij de raad de stukken ter informatie zal ontvangen.

Mantelzorg is prestatieveld vier van de Wmo. Daarom zal bij de uitwerking aansluiting worden gezocht
bij de voorstellen in het Beleidsplan Wmo 2008–2011. Te denken valt aan het opzetten van een
informatiecampagne om de bekendheid van de voorzieningen voor mantelzorgers onder een breed
publiek onder de aandacht te brengen en het organiseren van voorzieningen voor respijtzorg.
Uit de SBGO Benchmark Wmo blijkt ook dat Haarlem met name op het terrein van praktische en
financiele ondersteuning van mantelzorgers en op de afstemming arbeid en zorg voor mantelzorgers
beneden het gemiddelde scoort.
Bij de uitwerking van de voorstellen zullen onder meer Tandem, Platform belangenbehartiging
mantelzorg en de Wmo raad betrokken worden.

Raadsparagraaf: het college vraagt de raad het incidentele bedrag van€ 364.212,- te
bestemmen voor mantelzorgondersteuning en het college te mandateren de verdere
uitwerking verder ter hand te nemen.



Onderwerp: Bestemming impuls mantelzorgondersteuning

1 Inhoud van het voorstel
Bestemming impuls mantelzorgondersteuning

2 Aanleiding + fase van besluitvorming
Vanuit het Rijk komen er eenmalig middelen naar de gemeente voor

mantelzorgondersteuning. Het gaat in Haarlem om een bedrag van€ 
364.212,-. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het bestemmen van
het bedrag voor mantelzorgondersteuning en het college te mandateren voor
de uitwerking.

3 Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad
Zie 2.

4 Financiële paragraaf
Het gaat om een eenmalig bedrag van€ 364.212,- dat in het voorjaar van

2008 via het gemeentefonds naar de gemeente komt.

5 Participatie / communicatie
De uitwerking zal in nauw overleg met de Wmo raad en

mantelzorgorganisaties ter hand worden genomen.

6 Planning
 In de loop van 2008 zal een plan van aanpak worden uitgewerkt.

Wij stellen de raad voor:

1. Het bedrag van€ 364.212,- te bestemmen voor mantelzorgondersteuning in
Haarlem ten laste van de algemene middelen.

2. Het college te mandateren een plan van aanpak uit tewerken.
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Raadsbesluit

De raad der gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. Het bedrag van€ 364.212,- te bestemmen voor mantelzorgondersteuning in
Haarlem.

2. Het college te mandateren een plan van aanpak uit tewerken.

Gedaan in de vergadering van ………….. (in te vullen door de griffie)

De griffier De voorzitter


