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Onderwerp Ongevraagd advies besteding vrijgekomen gelden mantelzorgcompliment
Geacht college,
Zoals in ons advies over de nota uitvoeringsbesluiten sociaal domein
vermeld, komen we terug op het onderwerp mantelzorgcompliment.
Ter voorbereiding van dit ongevraagd advies heeft een werkgroep van de
Participatieraad Haarlem contact gehad met verschillende organisaties die
mantelzorgers vertegenwoordigen, zoals Tandem, Mezzo en het Platform
Mantelzorg Zuid- Kennemerland.
Wij steunen het voorstel om het mantelzorgcompliment af te schaffen en de
vrijkomende middelen in te zetten voor de respijtzorg. In de bijlage vindt u
ons voorstel voor de besteding van deze gelden.
Met vriendelijke groet,
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Ruth Nelemaat
Voorzitter Participatieraad Haarlem

PARTICIPATIERAMHAARLEN
Advies besteding gelden mantelzorgcompliment
Breng de verantwoordelijkheid voor de coördinatie en uitvoering van de respijtzorg in Haarlem onder
bij het Centrum voor Mantelzorgondersteuning Tandem. Deze organisatie beschikt over brede
expertise op het terrein van de ondersteuning van mantelzorgers. Bovendien heeft de gemeente
Haarlem er voor gekozen om de subsidievertrekking voor mantelzorg uitsluitend bij Tandem onder te
brengen.
Respijtzorg betekent tijdelijke vervanging van mantelzorgtaken. Dit vraagt in de ogen van de
Participatieraad om maatwerk welke met inzet van Tandem te realiseren is. Vanuit het principe
'keukentafelgesprek' kan goed bekeken welke ondersteuning de mantelzorger op dat moment nodig
heeft en op welke wijze de vervangende mantelzorgtaken uitgevoerd kunnen c.q. moeten worden.
Tandem heeft de expertise om in te schatten wat de zorgvrager nodig heeft en op welke manier deze
behoefte vervuld kan worden; naast of in plaats van een vrijwilliger kan ook inzet van een
beroepskracht nodig zijn. In deze maatwerkbenadering vragen wij aandacht voor twee zaken.
~

Bespreek de mogelijke voorliggende voorzieningen van de mantelzorger, zoals bijvoorbeeld
vergoeding voor de vervangende taken vanuit de aanvullende zorgverzekering.

~

Onderzoek of de mogelijkheid bestaat of de zorgvrager thuis kan blijven gedurende de
vervanging van de mantelzorger.

Tot slot vinden wij het belangrijk om te benoemen dat het ons wenselijk lijkt om de gelden die
vrijkomen voor deze tijdelijke vorm van ondersteuning van mantelzorgers te oormerken.
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