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Voorstel:

• De nota ‘Mantelzorgers in beeld’ vast te stellen. 

• Voor de voorgestelde actiepunten dekking te vinden binnen de incidentele middelen die zijn 
gereserveerd voor mantelzorgondersteuning.  

• Vanuit de gereserveerde Wavingelden € 59.000 beschikbaar te stellen om het project voor jonge 
mantelzorgers en de extra kosten voor mantelzorgondersteuning in de periode 2009 t/m 2011 te 
dekken. 

 
 
Inleiding:
Sinds de komst van de Wmo is mantelzorg zowel landelijk als lokaal een speerpunt van beleid. In Dalfsen 
hebben wij mantelzorg als thema opgenomen in het beleidskader Wmo. Hierin staat de ambitie om 
mantelzorgers te ondersteunen en overbelasting te voorkomen. In de nota mantelzorg formuleren wij een 
aantal doelstellingen en concrete actiepunten, die aan deze ambitie een concrete invulling geeft.  
 
Beleidskader en rol gemeente:
Vanaf 2008 zijn gemeenten wettelijk verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers. Om ons 
beleid zo goed mogelijk te laten aansluiten op de lokale situatie, hebben we veel gesprekken gevoerd met 
de betrokken organisaties. Daarnaast hebben we in 2006 een enquête onder mantelzorgers gehouden en 
hebben we enkele individuele mantelzorgers gesproken. Daaruit kwam het volgende beeld naar voren:  
 
Dalfsen kent een breed basisaanbod voor mantelzorgers, voor een groot deel door vrijwilligersorganisaties 
uitgevoerd. Er zijn steunpunten, er is respijtzorg en er zijn mogelijkheden om met andere mantelzorgers in 
contact te komen. De belangen van mantelzorgers worden op lokaal en regionaal niveau actief behartigd.  
Het is echter heel moeilijk om mantelzorgers te bereiken, mantelzorg is nog een relatief onbekend begrip. 
Mantelzorgers weten het aanbod lang niet altijd te vinden en zijn vaak niet op de hoogte van relevante 
regelingen. Daarnaast is er op het gebied van ondersteuning en arbeid en zorg nog een aantal 
verbeterslagen te maken.  
 



 
 
 

  

 
   

 

Beleid 2008-2011 
Wij willen mantelzorgers ondersteunen en overbelasting voorkomen. Daarvoor is het van belang dat: 
- mantelzorgers weten waar zij terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning 
- er een goed en passend aanbod op het gebied van emotionele ondersteuning is 
- er een goed en passend aanbod op het gebied van praktische ondersteuning en respijtzorg is 
- werkende mantelzorgers worden erkend en worden ondersteund.  
In de nota stellen wij diverse actiepunten voor om bovenstaande doelstellingen te bereiken. Zo wordt er 
een bewustwordingscampagne opgezet, integreren we het Steunpunt Informele Zorg in het Wmo-loket, 
wordt het ondersteuningsaanbod beter op elkaar afgestemd en bij werkgevers in Dalfsen wordt mantelzorg 
(en arbeid) onder de aandacht gebracht.  
 
Inspraak en advies Wmo-raad 
De conceptnota hebben wij besproken met de betrokken organisaties en de werkgroepen mantelzorg. 
Vervolgens is de aangepaste nota voor de inspraak ter inzage gelegd. Naast het advies van de Wmo-raad 
hebben wij geen inspraakreacties meer ontvangen. De Wmo-raad geeft een positief advies over de nota. 
De aandachtspunten die de Wmo-raad in het advies noemt hebben wij verwerkt. Zie hiervoor en voor de 
gevolgde inspraakprocedure het bijgevoegde inspraakverslag.  
 
Demografische ontwikkelingen 
Uit het demografisch bevolkingsonderzoek dat onlangs in onze gemeente is gehouden blijkt dat het aantal 
mensen van 75 jaar en ouder relatief steeds groter wordt. Mensen binnen deze leeftijdscategorie krijgen 
vaker lichamelijke en/of psychische klachten en hebben dus vaker zorg nodig. De druk op mantelzorgers 
neemt toe. Wij verwachten dan ook dat in de toekomst steeds meer beroep zal worden gedaan op 
mantelzorgondersteuning en respijtzorg.  
 
Alternatieven:
De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht ons beleid te formuleren om mantelzorgers (en 
vrijwilligers) te ondersteunen. Ook in het beleidskader Wmo is mantelzorg en vrijwillige inzet als speerpunt 
benoemd. Wij denken dat met deze nota voor de komende jaren een goede basis is gelegd om 
mantelzorgers te ondersteunen en zien op dit moment geen reden om alternatieve uitgangspunten te 
formuleren.  
 
Financieel kader:
Het beleid is ambitieus en bevat veel concrete actiepunten die geld kosten. Het nieuwe beleid kan daarom 
niet uitgevoerd worden binnen de bestaande reguliere middelen. Voor de looptijd van de nota (2008 t/m 
2011) hebben wij echter een oplossing gevonden binnen incidentele middelen en de gereserveerde 
Wavingelden. Voor een gedetailleerd overzicht hiervan kijkt u in de financiële bijlage bij dit voorstel.  
 
Reguliere begroting 
In de bestaande begroting staat een bedrag opgenomen van € 62.148. Dit budget wordt voornamelijk 
besteed aan de mantelzorgondersteuning en respijtzorg, zoals deze vanuit de CVTM-regeling ook geboden 
werd. Dit zijn kerntaken binnen de ondersteuning van mantelzorgers en blijven ook vanaf 2009 nodig. De 
budgetten voor de uitvoerende organisaties zijn in 2007 en 2008 op een gelijk niveau gebleven, terwijl de 
vraag alleen maar lijkt toe te nemen.  

 
Incidentele middelen 
Eind  2007 is er vanuit de overgebleven middelen vanuit de landelijke regeling ‘mantelzorgcompliment’ een 
eenmalig bedrag van € 41.455 aan het gemeentefonds toegevoegd. Hiervan kunnen we een groot deel van 
de incidentele kosten dekken, zoals de campagnes (algemeen en werkgevers), de bundeling van 



 
 
 

  

 
   

 

informatie voor mantelzorgers en de ondersteuning van werkgroepen mantelzorg. Ook het onderzoek dat 
eind 2009 onder mantelzorgers wordt gehouden wordt hieruit betaald.  
 
Wavingelden 
Uw raad heeft in 2006 € 100.000 gereserveerd voor mantelzorg en vrijwilligerswerk. Er is nog  
€ 78.736 beschikbaar. Wij vragen u hiervan € 59.000 beschikbaar te stellen om de extra kosten van 
mantelzorgondersteuning in 2009, 2010 en 2011 te dekken. Ook de kosten voor het project jonge 
mantelzorgers worden hiervan betaald (na evaluatie eind 2009).  

 
In de nota staat verder een actiepunt om meer (zorg)vrijwilligers te werven. Voor dit project doen wij later 
een apart voorstel of we nemen het actiepunt mee in de nota vrijwilligersbeleid. 
 
De periode na 2011 
Structurele kosten kunnen tot en met 2011 vanuit de gereserveerde Wavingelden betaald worden. Daarna 
moet we dekking vinden binnen de reguliere begroting. We verwachten voor structurele taken jaarlijks 
minimaal € 23.500 extra nodig te hebben om aan de vraag te kunnen blijven voldoen. In 2010 verwachten 
we meer inzicht te hebben in het structureel benodigde budget vanaf 2012 en wij komen er dan ook op 
terug bij de behandeling van de voorjaarsnota.  
 
Uitgangspunt binnen het beleidskader Wmo is dat het budgetneutraal wordt uitgevoerd. Landelijke 
ontwikkelingen (overheveling AWBZ taken) en lokale speerpunten op het gebied van jeugd en vrijwilligers 
maken het in de komende jaren wel steeds lastiger om aan dat uitgangspunt te blijven voldoen.  
 
Mantelzorgcompliment 2008 
In overleg tussen VWS, de VNG, MEE en Mezzo is voorgesteld om middelen die in 2008 overblijven vanuit 
regeling ‘mantelzorgcompliment’ net als vorig jaar over te hevelen naar gemeenten. Hierover hebben wij 
echter nog geen zekerheid.  
 
Communicatie:
Nadat uw raad de nota heeft vastgesteld versturen wij de nota naar alle betrokken organisaties en de leden 
van de Wmo-raad. Daarnaast plaatsen wij een artikel in KernPUNTEN. Bij het uitwerken van de 
actiepunten uit de nota is een goede communicatie met betrokken partijen natuurlijk een voorwaarde. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 
de burgemeester, de secretaris-directeur,  
L.V. Elfers drs. H. Zwart 

 


