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Geachte raads- en burgerleden,
Inzake het raadsvoorstel ‘Verhogen budget mantelzorgwaardering’ is er onduidelijkheid
ontstaan vanwege het feit dat de mantelzorgbonnen t.w.v. € 60,- reeds begin juni uitgedeeld
zijn. Hieronder volgt een toelichting op het uitdelen van deze bonnen in relatie tot het
raadsvoorstel.
Jaarlijkse mantelzorgwaardering
Jaarlijks worden de mantelzorgbonnen begin juni uitgedeeld door het dorpsteam Boekel. Dit is
een moment waarop mantelzorgers door het dorpsteam persoonlijk de waardering uitgereikt
krijgen. Voor veel mantelzorgers is dit erg waardevol, getuige de reacties en vele mailtjes die
we gekregen hebben.
Naast de mantelzorgbonnen is er ook jaarlijks een mantelzorglunch en vrijwilligers/mantelzorg
feestavond. Wegens de coronamaatregelen hebben we in 2020 alleen de mantelzorgbonnen uit
kunnen delen, de mantelzorglunch en feestavond hebben niet plaats kunnen vinden.
Mantelzorgwaardering 2021
Omdat het ook dit jaar nog onduidelijk is wat er allemaal mogelijk is om te organiseren voor de
mantelzorgers hebben we gedacht met het verhogen van het bedrag van de mantelzorgbonnen
een accentverschuiving te realiseren binnen het bestaande budget. Hiermee zorgen we er in
ieder geval voor dat de mantelzorgers op een passende manier waardering krijgen en het voor
dit jaar beschikbare budget ten goede komt aan de mantelzorgers. Het College heeft hier
positief op besloten.
Financieel overzicht 2021
Op kostenplaats 662002/4438312 ‘Mantelzorgondersteuning en waardering’ is voor 2021
€ 13.000,- begroot. Met het uitdelen van de mantelzorgbonnen is €10.920,- uitgegeven.
Er resteert nog € 2.080,- budget voor dit jaar. Daarmee is er nog steeds ruimte om in het najaar
kleinschalige of grotere activiteiten te organiseren voor de mantelzorgers (variërend van een
lunch tot theatervoorstelling over mantelzorg). Door de onzekerheid van alle coronamaatregelen
hebben we ingezet op een waardering die nu zeker en zichtbaar was.
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Raadsvoorstel
Het raadsvoorstel ‘Verhogen budget mantelzorgwaardering’ staat in die zin los van het besluit
om in coronatijd te kiezen voor een ‘tijdelijke’ ophoging van de mantelzorgbonnen, die past
binnen het begrote budget. Omdat vorig jaar de lunch geen doorgang kon vinden het dit jaar
ook nog onzeker is, hebben we gemeend de mantelzorgers op een gepaste wijze te
compenseren. Deze compensatie staat weliswaar niet verhouding tot wat er elke dag van de
mantelzorgers gevraagd wordt, maar is vanuit de gemeente Boekel een uiting van respect.
Omdat vorig- en dit jaar voor veel mantelzorgers extra zwaar is geweest, hebben we gemeend
om aan uw Raad een voorstel voor te leggen om structureel meer middelen vrij te maken voor
de totale mantelzorgwaardering. Hieronder vallen de mantelzorgbonnen met een structurele
verhoging naar € 60,-, de mantelzorglunch en als het weer mogelijk is willen we voor de
vrijwilligers/mantelzorgers een extra mooie feestavond verzorgen middels een
theatervoorstelling. Er is steeds meer belangstelling voor de mantelzorglunch en ook willen we
meer inzetten op thematische verdieping.
De uitvoering van de mantelzorgwaardering is vanwege de coronamaatregelen in 2020 en 2021
iets anders dan gebruikelijk. De raad wordt gevraagd te besluiten over de structurele middelen.
Er wordt in toenemende mate beroep gedaan op mantelzorgers; met deze middelen geeft de
raad namens de gemeenschap een blijk van waardering aan haar mantelzorgers.
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