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O nd erwe rp: Beantwoord ing vraag CDA inzake bud get mantelzorgcom pliment

Geachte leden van de raad,

ln de commissievergadering van 18 oktober jl. is door de fractie van het CDA gevraagd
naar de hoogte van het budget voor het mantelzorgcompliment. ln deze brief wordt hierop
een antwoord gegeven.

WonenPlus Beemster draagt in onze gemeente de verantwoordelijkheid voor het uitvoeren
van activiteiten ter ondersteuning van mantelzorg. ln 2016 heeft deze organisatie hiervoor
een subsidie ontvangen van € 32.500,-.

Dit budget wordt als volgt besteed:
10 uur per week voor ondersteuning,
het in beeld krijgen en houden van de mantelzorgers
het beoordelen en afhandelen aanvragen mantelzorgcompliment
mantelzorgcafé in Beemster (één maal per kwartaal)
Middagbijeenkomst "Te Gast" Rijpereilanden één maal per kwartaal
organiseren regionale activiteit in kader van "Dag van de mantelzorg"
(dit jaar o.a. theatervoorstelling "Hou me los" in PX in Volendam)

De drie laatst genoemde activiteiten kunnen gratis bezocht worden door mantelzorgers.

Dit jaar bestond tot 1 november 2016 de mogelijkheid een aanvraag voor een
mantelzorgcompliment in te dienen. Er zijn rond de 100 aanvragen binnengekomen (ter info
in 2015 circa 60) . Op dit moment bestaat het compliment uit een bedrag ter hoogte van
€ 25,--. Dit wordt overgemaakt op de rekening van betrokkenen. WonenPlus beziet jaarlijks
welke activiteiten zij binnen het budget voor mantelzorgers kunnen organiseren.
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Wij hebben de intentie de procedure rond de aanvraag, alsmede de hoogte van het bedrag

vañ het compliment te evalueren teneinde een standpunt te ontwikkelen hoe wij in volgende
jaren om gaan met het mantelzorgcompliment.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.

Hoogachtend,
uders van Beemster.
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