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Betreft: invulling mantelzorgwaardering
Geachte raadsleden,
Inleiding
De komende jaren wordt er meer verwacht van de informele zorg. Er wordt eerst gekeken wat
de persoon zelf kan, met behulp van het sociale netwerk. Indien nodig kan er (aanvullend)
professionele hulp worden ingezet. Om te borgen dat mantelzorgers goed kunnen
functioneren, is het van belang hen te ondersteunen en te waarderen.
De gemeente heeft er sinds 1 januari 2015 een aanvullende taak bij; de jaarlijkse blijk van
waardering voor mantelzorgers. In het beleidsplan WMO zijn al een aantal suggesties
opgenomen. In de verordening behorende bij het beleidsplan is opgenomen dat wij kiezen voor
een voucher. Ook is opgenomen dat de uitwerking wordt overgelaten aan het college.
Kernboodschap
Alle mantelzorgers die aan de criteria voldoen ontvangen van ons de ‘Pluim voor
Mantelzorgers’. De Pluim is vastgesteld op VVV bonnen ter waarde van €75,- per mantelzorger
per jaar.
Toelichting
Om voor een waardering in aanmerking te komen vullen de mantelzorger en de hulpvrager het
aanvraagformulier in. Gevraagd wordt of er in het voorgaande jaar voldaan is aan de volgende
criteria op basis van de definitie mantelzorg:
 Meer dan 8 uur per week ondersteuning aan persoon/personen met beperkingen
(zorgontvanger);
 Voor minimaal drie maanden;
 Op basis van de sociale relatie tussen mantelzorger en persoon/personen met
beperkingen;
 De ondersteuning wordt gratis geboden;
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Zonder deze ondersteuning zou de persoon/personen met beperkingen een (groter) beroep
moeten doen op professionele ondersteuning.

Meerdere mantelzorgers van één zorgontvanger kunnen zich aanmelden voor de Pluim. Een
mantelzorger kan één Pluim per jaar ontvangen. De mantelzorger hoeft niet woonachtig te zijn
in de gemeente Albrandswaard. Degene die de mantelzorg ontvangt is wel een inwoner van
Albrandswaard. Aanmelden kan vanaf half november tot 10 december in het jaar 2015. In de
opvolgende jaren kan aanmelden vanaf 15 maart tot 10 december in het betreffende jaar. De
mantelzorger krijgt een brief waarin staat dat de VVV bonnen kunnen worden opgehaald bij de
Vraagwijzer in ’t Koetshuis.
Wij gaan vanaf heden breed communiceren over de beschikbaarheid van de Pluim en de
aanmeldprocedure, o.a. via de lokale media. De formulieren zijn te verkrijgen via de website en
de receptie van de gemeente, de Vraagwijzer, het Steunpunt Mantelzorg en de wijkteams. Wij
informeren de huisartsen per brief over dit aanbod en sturen hen ook de aanmeldformulieren
toe.
De Pluim voor Mantelzorgers wordt bekostigd vanuit de nieuwe Wmo middelen die wij van het
Rijk ontvangen via het gemeentefonds per 1 januari 2015.
Vervolg
Over het vervolg wordt u via de P&C cyclus op de hoogte gehouden.
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