
 

 

 

 

 
 

 

AMENDEMENT Mantelzorgcompliment in begroting 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 9 juli 2018,  

In beraadslaging over de Kadernota, 

Overwegende dat: 

 Tandem in Haarlem in 2017 structureel 717 mantelzorgers ondersteunde1 en er blijkens 
het jaarverslag van de gemeente Haarlem 4025 mantelzorgers zijn ingeschreven bij 
Tandem; 

 In Haarlem veel meer mantelzorgers zijn, zo schat Mezzo dat in Haarlem naar schatting 
40.000 mantelzorgers zijn waarvan er naar schatting een kleine 7000 langdurige en 

intensieve zorg verlenen;
2
 

 Veel gemeenten een mantelzorgcompliment verstrekken als blijk van waardering en als 
middel om met meer mantelzorgers in contact te komen en dat in onze regio dit onder 
meer wordt gedaan door de gemeenten Velsen, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 
Zaanstad en Haarlemmermeer; 

 Haarlem dit in het verleden ook deed maar nu alleen collectieve en individuele 
ondersteuning van mantelzorgers biedt en respijtvoorzieningen; 

 Mantelzorgers en de cliënten die zij ondersteunen nog steeds regelmatig de gemeente 
Haarlem bellen met vraag om het mantelzorgcompliment; 

 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.” 

 Ondersteuning iets vanzelfsprekends zou moeten zijn en wat anders is dan een jaarlijkse 
blijk van waardering en ondersteuning daarom niet in de plaats zou moeten komen van 
deze jaarlijkse blijk van waardering; 

 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; 

 
Besluit 
Besluitpunt 1 aan te vullen met: 
 
l. Vanuit de reserve sociaal domein in 2019 en 2020 per jaar € 150.000 te bestemmen voor 
een mantelzorgcompliment en dit najaar 2020 te evalueren; 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 

Frank Visser  Frans Smit  Moussa Aynan Louise van Zetten 

                                                           
1
 http://www.tandemmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Jaarverslag-2017-Haarlem.pdf Blz. 35 

2
 http://www.mezzo.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20-

%20gemeenteraadsverkiezing%20Mantelzorgers%20per%20gemeente%20DEF.pdf  

http://www.tandemmantelzorg.nl/wp-content/uploads/2018/06/Jaarverslag-2017-Haarlem.pdf
http://www.mezzo.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20-%20gemeenteraadsverkiezing%20Mantelzorgers%20per%20gemeente%20DEF.pdf
http://www.mezzo.nl/uploads/content/file/1802%20MEZZO%20-%20gemeenteraadsverkiezing%20Mantelzorgers%20per%20gemeente%20DEF.pdf
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