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Aan het College van Enkhuizen

Betreft: Blijk van waardering mantelzorgers

In de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning vastgesteld in de Raad van december 2014 
staat dat onder meer in onze gemeente geregeld moet worden: op welke wijze het college zorg draagt 
voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.

Tot en met dit jaar konden mantelzorgers aanspraak maken op het mantelzorg compliment a 
200,- euro vanuit het Rijk, maar dat komt per 2015 te vervallen. Als gemeente hadden we al 
jarenlang een blijk van waardering voor mantelzorgers in Enkhuizen. Nu zal de blijk van 
waardering vanuit de gemeente Enkhuizen nog de enige tegemoetkoming zijn voor 
mantelzorgers. Daarom vinden wij het uiterst belangrijk dat dit blijft en ook dat er goed 
nagedacht wordt over de invulling hiervan zodat we zoveel mogelijk mantelzorgers bereiken.

In de Commissie BOFS van november 2014 werd aangegeven dat deze blijk van waardering in 
Enkhuizen de afgelopen jaren is ingevuld met een leuk dagprogramma waarbij respijtzorg -indien
gewenst- mogelijk was. Een groot voordeel van een dagprogramma is dat mantelzorgers elkaar 
ontmoeten. Maar de groep mantelzorgers in Enkhuizen is met 300 mensen een heel divers 
gezelschap van mannen en vrouwen van jong tot oud. Dan is het moeilijk -hoe goed bedoeld ook- 
om een dagprogramma goed af te stemmen op iedereen. Daarnaast kunnen mantelzorgers 
-ondanks aangeboden respijtzorg- er vaak toch moeilijk tussenuit. Dan zou men een deel van de 
groep mantelzorgers niet bereiken met deze blijk van waardering.

Graag zouden wij zien dat onze jaarlijkse blijk van waardering beter aansluit bij de hele groep 
mantelzorgers, mannen en vrouwen van jong tot oud. We denken dan aan een mooie bos bloemen
of een cadeaubon te besteden bij de Enkhuizer middenstand. Na verloop van tijd zou ook weer 
eens een middag georganiseerd kunnen worden ter ontmoeting. Met jaarlijkse afwisseling denken
we dat er in elk geval meer mantelzorgers bereikt zouden kunnen worden door de jaren heen. 
Fijn dat u hierover in contact gaat met de WMO-Raad, zoals de raadsbrief van 25 november stelt.

Wel enkele vragen hierover:
1. Is het College het met ons eens dat deze blijk van waardering voor mantelzorgers beter aan zou 
kunnen sluiten bij de totale groep van mantelzorgers van jong tot oud?
2. Acht het College het mogelijk om al komend jaar, namelijk in 2015, te zorgen voor een 
alternatieve invulling?
3. Graag zouden we van het College weten in welke richting men denkt om komende jaren deze 
blijk van waardering in te vullen.

Wij wensen u wijsheid en succes bij het nader uitwerken van de Verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning,

Fractie ChristenUnie-SGP


