AMENDEMENT Mantelzorgcompliment
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 4 november 2019,
In beraadslaging over de programmabegroting 2020-2024,
Constaterende dat:
• In 2018 in Haarlem 4041 mantelzorgers geregistreerd waren en 16% overbelast was;
• Mezzo schat dat in Haarlem een kleine 7000 inwoners langdurige en intensieve zorg verlenen1;
• Veel gemeenten zoals in onze regio Velsen, Zaanstad en Haarlemmermeer, een
mantelzorgcompliment verstrekken als blijk van waardering en als middel om met meer
mantelzorgers in contact te komen;
• In de gemeente Hilversum het aantal aanvragen voor het mantelzorgcompliment sinds 2015 is
verdubbeld en dit heeft geholpen om nieuwe mantelzorgers in beeld te krijgen;
• Haarlem in het verleden ook een mantelzorgcompliment verstrekte, maar nu alleen een slecht
bezochte “Dag van de mantelzorger” aanbiedt naast het aanbod van collectieve en individuele
ondersteuning en respijtvoorzieningen;
• Artikel 2.1.6 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning bepaalt dat “Bij verordening wordt
bepaald op welke wijze het college zorg draagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de
mantelzorgers van cliënten in de gemeente.”;
• Het college als onderdeel van het bezuinigingspakket heeft voorgesteld 50% van de lagere
algemene uitkering door de stijging van de WOZ-waarden van niet-woningen te compenseren
via de OZB (€ 0,25 miljoen in 2020) en heeft voorgesteld in 2022 opnieuw de OZB niet-woningen
met € 0,25 miljoen te verhogen;
Overwegende dat:
• Ondersteuning iets vanzelfsprekends zou moeten zijn en dit wat anders is dan een jaarlijkse blijk
van waardering;
Besluit:
• Beslispunt 2 onder a en b te hernoemen naar b en c;
• In beslispunt b (nieuw) “De aanvullende voorstellen” te wijzigen in “De aldus gewijzigde
aanvullende voorstellen”;
• Een nieuw beslispunt 2 a in te voegen luidende
“De aanvullende voorstellen voor een sluitende begroting als volgt te wijzigen:
De voorgestelde verhoging voor de OZB niet-woningen van 2022 wordt reeds doorgevoerd in
2020. De opbrengst hiervan (€ 0,25 miljoen) wordt in 2020 en 2021 ingezet voor herintroductie
van het mantelzorgcompliment. Deze maatregel wordt medio 2021 geëvalueerd.”.
•

En alle overige verwijzingen in de onderliggende stukken conform bovenstaand aan te passen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Frank Visser, ChristenUnie
https://mantelzorg.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20%20gemeenteraadsverkiezing%20Mantelzorgers%20per%20gemeente%20DEF.pdf
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