
 

 

 

 

 

 

 

MOTIE Proef met mantelzorgcompliment voor beter bereik 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 5 juli 2021, 
 
In beraadslaging over de Kadernota 2022, 
 
Constaterende dat: 

• In 2020 in Haarlem 12% van de mantelzorgers overbelast was;  

• Het aantal bij Tandem geregistreerde mantelzorgers in 2020  3792 was terwijl de streefwaarde 
5000 was en in 2018 nog 4041 mantelzorgers geregistreerd waren; 

• Mantelzorg.NL schat dat in Haarlem een kleine 8000 inwoners langdurige en intensieve zorg 
verlenen1;  

• Er vermoedelijk dus veel mantelzorgers niet in beeld zijn;  

• 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.”;  

 
Overwegende dat:  

• Ondersteuning iets vanzelfsprekends zou moeten zijn en dit wat anders is dan een jaarlijkse blijk 
van waardering; 

 
Verzoekt het college: 
In de Programmabegroting 2022-2026 te komen met een voorstel voor het houden van een proef 
met het mantelzorgcompliment en hiervoor bijvoorbeeld dekking te vinden binnen extra middelen 
gemeentefonds uit de meicirculaire of het niet organiseren van de dag van de mantelzorger, 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
Mostapha El Aichi, CDA 
Moussa Ayna, Jouw Haarlem 
Anne Feite Bloem, SP 
Gertjan Hulster, Actiepartij 

 
1 https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2020/05/2102-MantelzorgNL-mantelzorgers-per-gemeente-V04-002.pdf  

https://backend.mantelzorg.nl/app/uploads/2020/05/2102-MantelzorgNL-mantelzorgers-per-gemeente-V04-002.pdf

