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Samenvatting:
Mantelzorgers zijn van groot belang voor hun naasten en de gemeenschap omdat zij ervoor
zorgen dat mensen langer zelf thuis kunnen blijven wonen waardoor er minder professionele zorg
en ondersteuning nodig is. De 182 mantelzorgers in Boekel krijgen van de gemeente jaarlijks een
blijk van waardering voor de inzet en zorg die zij leveren aan hun naasten. Door het verhogen van
het budget voor ‘Mantelzorgwaardering en ondersteuning’ kan de gemeente Boekel zorgen voor
een passende waardering richting mantelzorgers. Dit betreft het uitdelen van mantelzorgbonnen
(ter waarde van €60,-) het organiseren van een mantelzorglunch, het organiseren van een
mantelzorg- en vrijwilligersavond en ruimte voor educatie en thematische verdieping.
Voorgesteld besluit:
Het budget ‘Mantelzorgwaardering en ondersteuning’ te verhogen van €13.000,- naar €18.000,per 2021 en dit structureel op te nemen in de meerjarenbegroting.
Inleiding/probleemstelling:
Op dit moment hebben we in Boekel 182 mantelzorgers die bekend zijn bij het Dorpsteam.
Mantelzorgers zorgen vaak langdurig, intensief en onbetaald voor een chronisch zieke of
hulpzoekende persoon in hun omgeving. Mantelzorg overkomt mensen, vaak vanwege de
emotionele band met degene die zorg nodig heeft. Het kan als belastend en zwaar ervaren
worden. Het Dorpsteam zorgt voor structurele ondersteuning van mantelzorgers door inzet van
hulp ter ontlasting van mantelzorgers, inzet van respijtzorg en persoonlijke aandacht door het
voeren van gesprekken. Mantelzorgers zijn van groot belang voor de gemeenschap omdat zij er
met hun inzet voor zorgen dan inwoners langer zelf thuis kunnen blijven wonen met
ondersteuning uit hun sociale netwerk, hierdoor is er minder professionele zorg en ondersteuning
(bv. uit de Wmo) nodig.
Op basis van artikel 2.1.6 in de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht zorg te dragen voor een
jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers in de gemeente. De jaarlijkse
mantelzorgwaardering in Boekel bestaat uit:
 Een mantelzorg- en vrijwilligersavond
 Een mantelzorglunch (op de landelijke Dag van de Mantelzorg)
 Uitdelen van Boekelse mantelzorgbonnen
 Mantelzorgeducatie
Z/045875 AB/029065

Deze mantelzorgwaardering heeft als doel het uiten van waardering voor de inzet van
mantelzorgers in Boekel en hetgeen zij betekenen voor de gemeenschap, het zichtbaar maken
van mantelzorgers in Boekel en het geven van aandacht voor mantelzorgers.
In de meerjarenbegroting is het budget voor ‘Mantelzorgwaardering en ondersteuning’ vastgesteld
op €13.000,-. De gemeenteraad wordt gevraagd dit budget te verhogen naar €18.000,-.
Relatie met eerdere besluitvorming:
In de ‘Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Boekel 2018’ is vastgelegd dat het
college in de nadere regels vastlegt waaruit de mantelzorgwaardering bestaat. Het college heeft in
artikel 16 van de ‘Nadere Regels maatschappelijke ondersteuning 2018 Gemeente Boekel’ de
vormen van mantelzorgwaardering vastgelegd (zie 4 bulletpoints in de inleiding).
Beoogd resultaat:
Met het verhogen van het budget voor ‘Mantelzorgwaardering en ondersteuning’ zorgen we
ervoor dat de gemeente Boekel op een waardige manier invulling kan blijven geven aan de blijk
van waardering voor mantelzorgers in de gemeente.
Keuzemogelijkheden:
U kunt ervoor kiezen het budget niet te verhogen, dan houden we wat we hadden en zullen we in
de komende jaren wellicht de waardering moeten afslanken (hogere kosten). Ten opzichte van
andere gemeenten loopt Boekel dan achteraan betreft de hoogte van de mantelzorgwaardering.
Juist de waardering en erkenning richting mantelzorgers geeft net dat steuntje in de rug dat ze
nodig hebben om de, vaak zware zorgtaken, vol te blijven houden.
Argumenten:
De gemeenteraad wordt gevraagd het budget voor ‘Mantelzorgwaardering en ondersteuning’ te
verhogen van €13.000,- naar €18.000,- om de volgende redenen:
 Verhogen van het bedrag voor de mantelzorgbonnen naar €60,Sinds gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn voor de mantelzorgwaardering deelt
gemeente Boekel mantelzorgbonnen uit ter waarde van €40,-. Dit bedrag is in de
tussentijd niet meer verhoogd en loopt flink achter bij andere gemeenten (bv. Meierijstad
€60,- Uden €200,- Oss €50,- en Land van Cuijk €100,-).
 Toenemende belangstelling en kosten voor mantelzorglunch en mantelzorg- en
vrijwilligersavond
Er is toenemende belangstelling en bekendheid voor de mantelzorglunch en mantelzorgen vrijwilligersavond. Het belang van elkaar ontmoeten wordt vaak genoemd door
deelnemers en wordt erg gewaardeerd. Het gesprek met elkaar aangaan en gehoord
worden is heel belangrijk. Graag willen wij deze momenten blijven faciliteren en kansen
grijpen die er liggen (bv. theatervoorstelling Breeknacht naar Boekel halen).
 Ruimte voor educatie en thematische verdieping
Inzetten op kleinschalige activiteiten op basis van thema of onderwerp waar behoefte voor
is onder mantelzorgers of professionals die met mantelzorgers te maken krijgen.
Financiële gevolgen en dekking:
Het budget voor ‘Mantelzorgwaardering en ondersteuning’ (kostenplaats 662002/4438312) wordt
van €13.000,- verhoogd met €5.000,- tot een bedrag van €18.000,-.
Dit is nodig voor het opvangen van de verhoging van de mantelzorgbonnen 182x20 = €3640,- en
de stijgende kosten voor de mantelzorglunch, mantelzorg- en vrijwilligersavond en educatieve
activiteiten.
Risico’s:
In 2020 hebben zowel de mantelzorg lunch als mantelzorg- en vrijwilligersavond niet
plaatsgevonden vanwege de beperkingen rondom corona. We gaan ervan uit dat in 2021 deze
activiteiten, al dan niet in aangepaste vorm, doorgang kunnen vinden.
Communicatie:
Dit besluit wordt via de gebruikelijke kanalen gecommuniceerd.
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Mantelzorgers ontvangen de mantelzorgbonnen persoonlijk aan de deur, uitgereikt door
dorpsteamleden. Daarnaast worden uitnodigingen voor de mantelzorglunch en mantelzorg- en
vrijwilligersavond in het Boekels blaadje gepubliceerd.
Uitvoering en evaluatie:
Uitvoering wordt ambtelijk geregeld.
Voorstel:
Het budget ‘Mantelzorgwaardering en ondersteuning’ te verhogen van €13.000,- naar €18.000,per 2021 en dit structureel op te nemen in de meerjarenbegroting.
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