
Bijlage A: Schematische weergave van de aanpassingen en de  verplaatsingen van de thema’s van de huidige Uitvoeringsregels en het huidige
Uitvoeringsbesluit naar de nieuwe Verordening Wmo 2018

In dit document worden de aanpassingen en verplaatsingen ten behoeve van de nieuwe Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Haarlem
2018 schematisch weergegeven.

Verschillende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep hebben aangegeven dat de zogeheten essentialia van het voorzieningenpakket Wmo in de
Verordening moeten staan, en niet in uitvoeringsregels. Essentialia zijn de algemene uitgangspunten bij de maatwerkvoorzieningen, te weten de duiding
van de aard en de omvang van de (maatwerk-)voorzieningen en de voorwaarden om hiervoor in aanmerking te kunnen komen.

Ook vallen de volgende zaken onder de essentialia die in de Verordening moeten staan :
· op welke wijze de hoogte van het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld;
· welke eisen worden gesteld aan de kwaliteit van voorzieningen;
· het vaststellen van een regeling voor de afhandeling van klachten van cliënten;
· op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun wettelijke vertegenwoordigers, worden betrokken bij de uitvoering van de

wet; en
· regels in verband met de bestrijding van het ten onrechte ontvangen van een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget.

De essentialia staan in de huidige Haarlemse regelgeving met name in het uitvoeringsbesluit en in de uitvoeringsregels. Daarom wordt aan de raad
voorgesteld de essentialia op te nemen in de nieuwe verordening. In het schema op de volgende bladzijde is inzichtelijk gemaakt welke onderdelen uit het
huidige uitvoeringsbesluit en de huidige uitvoeringsregels naar de nieuwe verordening zijn verplaatst en waar zij in de nieuwe verordening zijn opgenomen.

Daarnaast zijn de resultaten voor inwoners explicieter gemaakt in de hoofstukken die gaan over de maatwerkvoorzieningen. Deze resultaten zijn in de
huidige uitvoeringsregels beschrijvend van aard. Deze zijn vertaald naar artikelen die voldoen aan de juridische vereisten voor een verordening.  Omdat ook
de leidende principes van de transformatie van het sociaal domein vertaald moest worden, waaronder de omgekeerde toets-benadering zijn ook de
zogeheten “limitatieve lijstjes” nu meer open geformuleerd. Een voorbeeld daarvan is dat bij de formulering van beoogde resultaten van voorzieningen
woorden als  “onder meer”  zijn toegevoegd. Dit biedt de mogelijkheid om ook andere resultaten te realiseren als dat voor een inwoner het juiste maatwerk
is.

Zoals in het raadsstuk is ook het vastgestelde beleid van Beschermd of Beschut Wonen en Begeleiding verwerkt in de verordening en zijn een aantal
uitvoeringszaken aangepast om beter aan te sluiten bij de ondersteuningsvraag van de inwoner. Omdat het primair gaat om het invoegen van onderdelen in
het raamwerk van de huidige verordening of aanscherpingen van de bestaande teksten, wordt in het schema niet per artikel maar per hoofdstuk
aangegeven wat nieuw of aangescherpt is.



Inhoud nieuwe Verordening Wmo 2018 Huidige Verordening 2015 en
Uitvoeringsbesluit en Uitvoeringsregels 2016

opmerkingen

H 1 begripsbepalingen / reikwijdte Hoofdstuk 1 Verordening Er zijn omwille van de duidelijkheid meer
begrippen toegevoegd en begrippen die
voorheen in de uitvoeringsregels- en/of
uitvoeringsbesluit gehanteerd werden, zoals
“gebruikelijke hulp”. Het betreft de
begrippen : diensten, gebruikelijke hulp,
gemeenschappelijke ruimte, hoofdverblijf,
huisgenoot, instelling, meerkosten,
onderzoeksverslag, pgb-plan en sociaal
netwerk. In verband met verwerking van het
beleidskader ‘Opvang, Wonen en Herstel’ is
het begrip trajectplan nieuw toegevoegd.

H 2    *nieuw* speerpunten van beleid - Nieuw toegevoegd zijn de leidende principes
voor de transformatie van het sociaal domein

H 3 melding en onderzoek Hoofdstuk 2 Verordening
Hoofdstuk 1.1-1.2.3, 1.2.5, 1.3.3
Uitvoeringsregels

Ingekorte en vereenvoudigde tekst die recht
doet aan een zorgvuldig onderzoek voor de
inwoners en hun mantelzorgers.

H 4     uitgangspunten / aard Algemene voorzieningen - Er is een kenschets van de algemene
voorzieningen opgenomen.

H 5 aanvraag en vormen verstrekking Hoofdstuk 3 Verordening In dit hoofdstuk is ten behoeve van de
omgekeerde toets explicieter benoemd dat er
de mogelijkheid is om een  persoonlijk plan
op te stellen, dat ook naar
ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger
wordt gekeken , er de mogelijkheid is van
gratis clientondersteuning en afstemming
met het oog op voorzieningen op basis van
andere relevante wetten als de Jeugdwet.

H 6 beoordeling aanspraak Hoofdstuk 3 Verordening
Hoofdstuk 1.2.4 Uitvoeringsregels

Onderdelen uitvoeringsregels naar de
verordening verplaatst, teksten
vereenvoudigd t.b.v. de leesbaarheid.

H 7 criteria, hoogte persoonsgebondenbudget Hoofdstuk 4 Verordening
Hoofdstuk 0 en 1 Uitvoeringsbesluit
Hoofdstuk 3.1–3.4 Uitvoeringsregels

Onderdelen Uitvoeringsbesluit en
Uitvoeringsregels naar de verordening
verplaatst, teksten vereenvoudigd t.b.v. de



leesbaarheid.
H 8 criteria en resultaat huishoudelijke ondersteuning Hoofdstuk 8 Uitvoeringsregels Gelet op jurisprudentie van de Centrale Raad

van Beroep zijn resultaten in de nieuwe
verordening expliciet gemaakt. Ook is de
basis voor de normering opgenomen.

H 9 criteria en resultaat Begeleiding en kortdurend verblijf Hoofdstuk 7 Uitvoeringsregels Gelet op jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep zijn resultaten in de nieuwe
verordening expliciet gemaakt. Ook is de
basis voor de normering opgenomen.

H 10 criteria en resultaat woonvoorzieningen Hoofdstuk 4 Uitvoeringsregels Gelet op jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep zijn resultaten in de nieuwe
verordening expliciet gemaakt.

H 11 criteria en resultaat verplaatsingsvoorzieningen Hoofdstuk 5 en 6 Uitvoeringsregels Resultaten vervoer, rolstoelen en sport zijn
nu samengevoegd in één hoofdstuk. Gelet op
jurisprudentie van de Centrale Raad van
Beroep zijn resultaten in de nieuwe
verordening expliciet gemaakt .
Aantal  kilometers conform motie 'Recht op
mobiliteit' uit 2016 verwerkt.

H 12 criteria en resultaat Beschermd Wonen en maatschappelijke
opvang en Vrouwenopvang

Hoofdstuk 9, 10 en 11 Uitvoeringsregels Gelet op jurisprudentie van de Centrale Raad
van Beroep zijn resultaten in de nieuwe
verordening expliciet gemaakt. Beleidskader
Opvang, Wonen en Herstel verwerkt.

H 13 looptijd, hoogte van de eigen bijdrage Hoofdstuk 5 Verordening
Hoofdstuk 2 Uitvoeringsbesluit
Hoofdstuk 3.5 en 3.6 Uitvoeringsregels

Nieuw is de introductie van vaste looptijden
en geen eigen bijdrage bij vervanging diverse
woonvoorzieningen (zie raadsstuk).

H 14  tegemoetkoming meerkosten Hoofdstuk 6 Collectieve zorgpolis gemeente toegevoegd.
H 15 toezicht en handhaving Hoofdstuk 8 Verordening

Hoofdstuk 1.4 en 1.5 Uitvoeringsregels
Conform overgenomen. Nieuw toegevoegd
dat we met het oog op fraudepreventie
inwoners goed informeren over rechten en
plichten.

H 16 kwaliteit en klachten Hoofdstuk 9 Verordening
Hoofdstuk 1.7 Uitvoeringsregels

Conform overgenomen.

H 17 mantelzorgwaardering en inspraak Hoofdstuk 7 en 10 Verordening Beleid zoals vastgesteld bij de
transformatienota uit 2014  beschreven.

H 18 slotbepalingen Hoofdstuk 11 Verordening Passend overgangsrecht beschreven.



Bijlage B: Antwoorden op technische vragen van de leden van de commissie Samenleving

1.  PvdA, SP en GroenLinks: Klachtenprocedure in de vorm van een ombudsman of vertrouwenspersoon en de stand van zaken uitvoering motie om de
mogelijkheid te verkennen aan te sluiten bij de ombudsman van de gemeente Amsterdam.
Antwoord : Er is er voor gebruikers van Wmo voorzieningen een mogelijkheid bij aanbieders en bij de gemeente een klacht te melden. De procedure is dat
eerst bij de aanbieder de klacht voorgelegd wordt. In tweede instantie kan de klacht bij de gemeente neergelegd worden als Wmo gebruikers ontevreden
zijn over de afhandeling van de klacht door de aanbieder. De gemeente ziet nauwlettend toe op de ontwikkeling en de afhandeling van klachten.
De stand van zaken van de uitvoering van de motie om aan te sluiten bij de Amsterdamse Ombudsman: Naar aanleiding van de motie is navraag gedaan bij
de gemeente Amsterdam. Aansluiten is mogelijk, maar dan voor alle gemeentelijke dienstverlening en niet alleen voor het sociaal domein. De
ombudsfunctie behoort tot de juridische portefeuille van de burgemeester.

2. Actiepartij: Stand van zaken van de uitvoering van de Motie 'Recht op mobiliteit' uit 2016 die het inwoners mogelijk moet maken minstens 1.500-2.000 km
op jaarbasis met de Regiorijder te kunnen reizen
Antwoord: Deze motie is verwerkt. In de verordening is in artikel 11.2 lid 2 opgenomen dat in ieder geval regionale verplaatsingen mogelijk gemaakt worden
van 2.000 kilometer per jaar. Dit betekent dat in elk geval tot 2.000 kilometer vergoed wordt en dit houdt de mogelijkheid open meer te vergoeden indien
dit maatwerk voor de inwoner noodzakelijk en passend is. Dit is een verbetering ten opzichte van het huidige beleid dat uitgaat van minstens 1.500 tot
2.000 kilometer per jaar. In de praktijk heeft de vakafdeling vooruitlopend op de nieuwe verordening  al conform de lijn van de motie aanvragen voor
Regiorijder behandeld.

3. Hart voor Haarlem: Gezondheidsbevordering en ergotherapeuten betrekken bij de toekenning van vervoers- en verplaatsingsvoorzieningen.
Antwoord:  Hier wordt rekening mee gehouden. Dat wil zeggen dat bij de beoordeling goed onderzocht wordt dat voorzieningen niet “anti-revaliderend”
werken.  Er is hiertoe ook ergotherapeutische deskundigheid binnen het casemanagementteam van de gemeente.

4.  Jouw Haarlem: Verplaatsingsvoorzieningen ook mogelijk maken voor mensen die  gewoon naar buiten willen gaan.
Antwoord: Dit was al mogelijk onder de huidige verordening en blijft mogelijk onder de nieuwe verordening. Een dergelijk doel valt onder het  begrip “ het
leven van alledag”, zoals beschreven is in artikel 11,1 lid 2 onder e van de nieuwe Verordening.

5. D 66: Zijn de kosten van het invoeren van vaste looptijden bij de eigen bijdrage bekend?
Antwoord: De berekening van de extra kosten voor vaste looptijden  is niet goed te maken, omdat nog maar drie jaar ervaring is met de Wmo 2015. Vandaar
dat hier P.M. is ingevuld. Voorzichtige aannames en berekeningen wijzen uit dat de kosten marginaal of laag zullen zijn, omdat de meeste inwoners die een
beroep op de Wmo doen over een laag inkomen beschikken. Wij monitoren de kosten bij de reguliere P&C cyclus.



6. ChristenUnie: Duiding percentage van 85 % voor de tarieven voor persoonsgebonden budgetten in het licht van toezegging dat de tarieven voor
persoonsgebonden budgetten toereikend zullen zijn om passende/ noodzakelijke hulp in te kunnen kopen.
Antwoord:
 In het Uitvoeringsbesluit 2016 stond onder artikel 1.5  het percentage van 85 % van de naturatarieven genoemd voor de hoogte van het persoonsgebonden
budget. Dit onderdeel is verplaatst van het huidige Uitvoeringsbesluit naar de nieuwe verordening. In de praktijk is  gebleken dat het voor de meeste
inwoners mogelijk is passende hulp in te kopen met een tarief dat op 85 % van de natura tarieven is vastgesteld.  De reden hiervoor is dat met het
persoonsgebonden budget veelal hulp wordt ingekocht bij kleine (-re) particuliere organisaties die weinig tot geen overhead hebben. Ook landelijk is het
kortingspercentage van 15 % gangbaar en geaccepteerd door de centrale Raad van Beroep (zie onder meer uitspraak ECLI:NL:RBOVE:2016:1414).
Van belang is dat dit kortingspercentage wordt gelezen in samenhang met de gehele context  van artikel 7.3 (van de nieuwe verordening). In artikel 7.3 lid 7
staat expliciet dat het persoonsgebonden budget in ieder geval toereikend moet zijn om maatschappelijke ondersteuning in te kunnen kopen. Dat wil
zeggen dat het doel waarvoor het persoonsgebonden budget wordt verstrekt  behaald moet kunnen worden. Dit betekent dat het persoonsgebonden
budget met nadruk ook hoger vastgesteld kan worden. Zelfs hoger dan de tarieven die voor natura verstrekking gelden, indien vast staat dat doelen met
betrekking tot zelfredzaamheid en participatie met name met een specifiek persoonsgebonden budget bereikt kunnen worden.

7. ChristenUnie, CDA en SP: Schrappen van het mantelzorgcompliment (een financiële tegemoetkoming).
Antwoord: Bij de invoering van de nieuwe Wmo 2015 heeft het rijk de gemeente opdracht gegeven de ondersteuning voor de mantelzorgers te regelen. Het
rijk gaf voor 2015 jaarlijks een geldbedrag van € 200,- na aanmelding van een mantelzorger door degene voor wie gezorgd werd. Administratie en uitvoering
lag bij de SVB. De gemeenteraad van Haarlem heeft bepaald dat er geen individueel geldbedrag/compliment zou worden gegeven maar dat het geld dat de
gemeente krijgt voor mantelzorgondersteuning, opgenomen in de algemene uitkering, wordt aangewend voor het realiseren van algemene voorzieningen
waar alle mantelzorgers gebruik van kunnen maken. Dit heeft plaatsgevonden in augustus 2014 bij de Uitvoeringsbesluiten transitie sociaal domein (BBV nr.
2014/153962). Hierin is opgenomen dat het mantelzorgcompliment per 2015 is omgezet in collectieve ondersteuning in de basisinfrastructuur.
Om bij het huidige mantelzorgbeleid aan te sluiten is de collectieve ondersteuning verwerkt in de nieuwe verordening en vervangt dit nieuwe artikel de
bepaling uit de huidige verordening (dat het college bij nadere regeling bepaalt waaruit de jaarlijkse waardering voor mantelzorgers bestaat).

8.  ChristenUnie : Waarom ontbreekt een omschrijving van de eigen kracht brief (genoemd bij artikel  3.5 van de nieuwe verordening) in hoofdstuk 1 waar de
‘Begripsbepalingen’ staan?
Antwoord: De eigen kracht brief  is een  schriftelijke bevestiging van hetgeen is besproken bij een melding (een telefoon- of face to face gesprek). In deze
schriftelijke bevestiging  geeft de gemeente informatie over de oplossingen die de inwoner zelf kan realiseren, al dan niet met behulp van zijn en/of haar
netwerk en wordt aangegeven welke algemene voorzieningen de bewoner eventueel kan gebruiken.  Deze informatiebrief omvat de exacte mogelijkheden
met bijvoorbeeld ook telefoonnummer en adressen van instellingen waar inwoners terecht kunnen. Omdat het begrip eigenkrachtbrief in de communicatie
naar inwoners niet gebruikt wordt, is het begrip niet opgenomen in de begripsbepalingen.



9. SP en ChristenUnie: De inzet van huisgenoten in het kader van het  beroep op de gebruikelijke hulp, oog voor overbelasting van die huisgenoten en de
totale gezinsproblematiek.
Antwoord:
Het beleid hiervoor is tot op heden verwoord in de uitvoeringsregels en nu verplaatst naar de nieuwe verordening. In de definities is uitgelegd wat
gebruikelijke hulp inhoudt.  Dit is hulp die huisgenoten in zijn algemeenheid verondersteld worden aan elkaar te bieden. In hoofdstuk 8 ‘Ondersteuning bij
het huishouden’, wordt in de toelichting op artikel 8.2 lid 2 (over het beroep op de gebruikelijk hulp door huisgenoten) nader ingegaan op de toepassing
hiervan bij de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.
In deze toelichting staat: ’Er wordt geen ondersteuning bij het huishouden verleend als sprake is van gebruikelijke hulp. Het college houdt daarbij rekening
met de omstandigheden zoals genoemd in lid 3 (lid 3 schrijft voor dat het college op zijn minst rekening houdt met de omvang van de
ondersteuningsbehoefte en de leeftijd en de ontwikkelingsfase van inwonende kinderen). De inzet van gezinsleden met betrekking tot de gebruikelijke hulp is
in principe niet leeftijdgebonden. Onder de 18 jaar kan ook hulp geboden worden. Dit is niet afdwingbaar maar komt in het gesprek aan de orde.
Na het 18e jaar wordt uitgegaan van gebruikelijke hulp, tenzij er belangrijke overwegingen zijn in het kader van de zelfredzaamheid en de maatschappelijke
participatie bij degene van wie die hulp wordt gevraagd. In principe kan van een 18 jarige worden verwacht dat hij een 1 persoonshuishouden kan draaien.
Belangrijke factoren om af te zien van gebruikelijke hulp is (dreigende) overbelasting en het bijvoorbeeld niet voldoende kunnen volgen van een opleiding.
De ciz indicatiewijzer versie 7.0 kan geraadpleegd worden voor algemeen geaccepteerde vormen van gebruikelijke zorg.’

10.  SP: Hoe zit het precies met het verzorgen van maaltijden in het kader van de Wmo?
Antwoord: Het kunnen beschikken over de benodigde dagelijkse maaltijden is een resultaatgebied waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Op het
terrein van maaltijden zijn er in de stad  vele mogelijkheden aanwezig zoals Tafeltje Dekje voor mensen met een laag inkomen en particuliere
maaltijdverstekkers voor mensen met een hoger inkomen. De gemeente houdt hier rekening mee èn verwijst mensen hiernaar door als oplossing in eigen
kracht voor de maaltijdvoorziening. Er komen echter situaties voor dat deze zogeheten algemeen gebruikelijke voorzieningen niet haalbaar of passend zijn
voor de inwoner. In dat geval kan via de Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning de maaltijdvoorziening worden toegekend. Dit komt heel
incidenteel voor. Dit stond in de huidige uitvoeringsregels en dit is nu in de nieuwe verordening opgenomen.

11.   SP: Sommige kamers worden incidenteel gebruikt en vallen buiten het criterium van artikel 8.2 waar staat dat alleen ruimtes die dagelijks in gebruik zijn
worden meegenomen bij de omvang van de indicatie van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning.
Antwoord: De basisnorm is dat geïndiceerd wordt op basis van kamers die dagelijks gebruikt worden, maar hierbij wordt rekening gehouden met de
persoonlijke behoeften van inwoners, zodat er ook een extra kamer meegenomen kan worden indien dit nodig is voor bijvoorbeeld een logée.

12 Actiepartij: Hoe moet ik artikel 12.6, onder b interpreteren: ’Een cliënt kan in aanmerking komen voor maatschappelijke opvang als hij als gevolg van
verminderde zelfredzaamheid niet zelf in onderdak kan voorzien?’
Antwoord: Bij de toegang tot de maatschappelijke opvang  op grond van de Wmo verordening wordt onderzocht of er een beroep kan worden gedaan op
het sociaal netwerk en/of dat iemand in staat is zelf of met behulp van netwerk al dan niet tijdelijke woonruimte of een logeeradres te vinden. Indien een



dakloze  vanwege bijvoorbeeld psychische kwetsbaarheid, verstandelijke beperking, gezondheid etc. niet kan terugvallen op het eigen netwerk en/of
voorliggende voorzieningen is er sprake van verminderde zelfredzaamheid en kan de dakloze in aanmerking komen voor opvang.

13 ChristenUnie: Voor het sociaal netwerk wordt het erg moeilijk gemaakt om voor het beroepsmatige tarief in aanmerking te kunnen komen.
Antwoord: Als de ondersteuner uit het sociale netwerk voldoet aan de criteria voor het beroepsmatige tarief (artikel 7.2 nieuwe verordening) voldoet, dan
kan deze persoon zonder meer in aanmerking komen voor het beroepsmatige tarief. Uitgangspunt is dan dat deze beroepsmatige hulp het beste door deze
persoon uit het sociaal netwerk geleverd kan worden.

14 GroenLinks: Is de grens van € 10.000,- euro voor het aanpassen van de woning in deze tijd een reëel bedrag?
Antwoord: Ja, hiervoor is een inwoner in deze tijd nog steeds in staat een traplift, diverse badkamer- en keukenaanpassingen en diverse drempels aan te
helen zodat hij of zij in de eigen woning kan blijven wonen en niet hoeft te verhuizen naar een andere woning. Wij volgen de ontwikkelingen in de markt
goed om te zien of hier verandering in komt.

15 GroenLinks: Gaan de kosten voor de Wmo niet uit de bocht nu we veel meer aanpassingen doen, zoals blijkt uit een ontvangen overzicht over het aantal
meldingen hierover ?
Antwoord: Op dit moment is er voldoende budget begroot hiervoor.  We doen dit in de reguliere P&C cyclus. Bij afwijkingen melden wij dit.

16 GroenLinks: Als iets specifieks nodig is, dan kan de “preferred supplier” niet goed afwijken en dus geen maatwerk bieden.
Antwoord:  Vrijwel alle ondersteuningsvragen kunnen opgelost worden met de gekozen aanbieders. Als dit bij hoge uitzondering niet mogelijk is, kan via een
andere leverancier de voorziening geregeld worden.



Bijlage C: Antwoorden op de schriftelijke technische vragen van mevrouw Meryem Çimen van D66 van 3 juli 2018.

1. Hoeveel geregistreerde mantelzorgers zijn er in Haarlem?
Antwoord: Op 31 december 2017 stonden er bij Tandem 4025 mantelzorger geregistreerd. Tandem bereikt met zijn ondersteuning ook
mantelzorgers die niet geregistreerd staan. Informatie, advies en ondersteuning door Tandem is namelijk niet afhankelijk van ‘ het geregistreerd
staan’.

2. Wat is het totale beschikbare budget voor ondersteuning van mantelzorgers bij hun zorgtaken?
Antwoord: Tandem ontvangt in 2018 voor de ondersteuning aan alle Haarlemse mantelzorgers een bijdrage in de exploitatie van € 507.000,- en
incidenteel € 30.000,- als onderdeel van de beleidsintensiveringen Kadernota 2017.  De ondersteuning is beschikbaar voor alle mantelzorgers die in
Haarlem wonen of voor iemand zorgen die in Haarlem woont.

3. Wat zijn de kosten specifiek voor het jaarlijkse feest voor mantelzorgers?
Antwoord: Het feest voor de Haarlemse mantelzorgers vindt elk jaar plaats op de landelijke Dag van de Mantelzorg. Het feest wordt door Tandem
georganiseerd en de kosten voor het feest zijn opgenomen in de subsidie die Tandem ontvangt. In 2017 waren de kosten voor het feest circa
€10.000,-.

4. Hoeveel mantelzorgers worden daadwerkelijk bereikt met dit jaarlijkse feest?
Antwoord: Alle mantelzorgers die geregistreerd staan ontvangen een persoonlijke uitnodiging maar ook mantelzorgers die niet geregistreerd staan
kunnen zich aanmelden voor het feest. Er komen tussen de 700 en 800 mantelzorgers naar het feest in de Philharmonie.

5. Worden alle mantelzorgers bereikt bij invoering van een mantelzorgcompliment?
Antwoord.  Tandem heeft een bestand van geregistreerd staande mantelzorgers. Als we ook de niet-geregistreerde mantelzorgers willen bereiken
moeten alle Haarlemse huishoudens schriftelijk worden benaderd met de vraag of iemand mantelzorger.

6. Wat zijn eventuele kosten bij invoering van een mantelzorgcompliment?
Antwoord: uitgaan van hetzelfde bedrag als voor 2015 door de rijksoverheid werd verstrekt, namelijk €200,- per mantelzorger (max 2 per verzorgde)
x 4025 geregistreerde mantelzorgers betekent dit een bedrag van €805.000,-. Dit bedrag is exclusief de organisatie en administratie van het
uitreiken van het mantelzorgcompliment: mantelzorgers aanschrijven, aanvragen controleren, onderzoek doen, verstrekken van het compliment
e.d.


