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Betreft: Advies Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Altena 2019 d.d.16 april
2019

Geacht college,
Op uw verzoek willen we u graag adviseren over het door u genomen besluit m.b.t.
mantelzorgwaardering (Regeling Mantelzorgwaardering gemeente Altena 2019).
Dit advies richt zich op twee aspecten in uw voorstel, te weten het niet-gebruik van
de regeling en de hoogte van de waardering.
Wij maken ons zorgen over het niet-gebruik van de regeling. Bekendheid geven aan
de regeling is voor ons een belangrijk aandachtspunt. Evaluatie van de gebruikte
kanalen en middelen dient op korte termijn te gebeuren, waarna er dit jaar nog een
tweede publicatieronde kan plaats vinden. Wij dringen er op aan dat de
communicatie over deze regeling maximaal is en alle communicatiemiddelen
worden gebruikt. Ook adviseren wij u intermediairs in te schakelen (ouderenbonden,
thuiszorgorganisaties, huisartsen, buren, wijkteams etc.) om de regeling optimaal
in te zetten.

Met betrekking tot de hoogte van de waardering, betreuren wij uw keuze om de
waardering vast te stellen op €120,-. Hoewel er sprake is van een nieuwe regeling,
is er in de praktijk sprake van harmonisatie. Dus dient de lijn gevolgd te worden die
is afgesproken bij de harmonisatie van de 3 voormalige gemeentes (zie bijv. college
besluit 10 jan 2019). Het signaal dat afgegeven wordt aan veel mantelzorgers en
zorgvragers dat zij wat betreft de mantelzorgwaardering buiten het harmonisatie
model zijn geplaatst, is naar onze mening geen goede zaak.
Bij verschillen in de drie voormalige gemeenten zou dan gekozen worden voor de
voor de inwoners meest gunstige regeling zijnde €140,- (Woudrichem €140,- /
Werkendam €140,- / Aalburg €120,-).
Daar willen wij dan ook voor pleiten.

Mocht dit advies nog aanvullende vragen oproepen dan gaan wij daar met u graag
over in gesprek. Ook worden we graag geïnformeerd over uw besluitvorming naar
aanleiding van dit advies,
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