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Memo 
Aan:   Gemeenteraad Dalfsen 

Van:   J.W. Uitslag 

Datum:  13 december 2017 
 
Betreft: mantelzorgwaardering en informele zorg i.h.k.v. de verordening maatschappelijke 

ondersteuning en jeugdhulp 2018 
 
 
Inleiding 
In de raadscommissie van 4 december 2017 is de verordening maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdhulp 2018 behandeld. Naar aanleiding van vragen tijdens deze raadscommissie wordt in deze 
memo verheldering gegeven over de informele zorg door een professional vanuit een Pgb en de 
mantelzorgwaardering. Er wordt een overzicht gegeven op welke wijze omliggende gemeenten 
invulling geven aan de mantelzorgwaarderingen. Daarnaast is een overzicht opgesteld van activiteiten 
die in de gemeente Dalfsen plaatsvinden t.b.v. mantelzorgers. 
 

1. Informele zorg 
Op dit moment is het mogelijk dat voor zorg vanuit het sociale netwerk (informele zorg of boven 
gebruikelijke zorg) een Pgb wordt toegekend dat is gebaseerd op het professionele tarief. Dit kan 
alleen als voldaan wordt aan specifieke opleidingseisen. In de praktijk kan een zoon of dochter, mits 
wordt voldaan aan de voorwaarden, dus betaald worden vanuit een Pgb met professioneel tarief.  
 
 

2. Mantelzorgwaarderingen in de regio 
Gemeenten besluiten zelf hoe zij omgaan met een mantelzorgwaardering. Hieronder volgt een 
overzicht van verschillende gemeenten in de regio.  
 

Gemeente Hoogte mantelzorgwaardering per jaar 
 

Opmerkingen 

Hardenberg € 100,-   
Onlangs besloten om dit toe te kennen, en 
wordt voor 2016 en 2017 in een keer 
toegekend (totaal € 200,- per mantelzorger) 

Vanaf 2018 komt er de keuze 
tussen een cadeaubon of uitje. 
De hoogte is nog onbekend.  
 

Ommen Geen individuele financiële vergoeding Mantelzorgwaardering in de 
vorm van verschillende 
activiteiten van hun steunpunt, 
zoals bv kerstdiner 
 
Vanaf 2018 komt er de keuze 
tussen een cadeaubon of uitje. 
De hoogte is nog onbekend.  
 

Raalte Geen individuele financiële vergoeding 
 
 
 

Waardering via voorzieningen 
om mantelzorgers te 
informeren, te adviseren, 
ondersteunen en te ontlasten. 

Staphorst - € 25,- voor 6 tot 12 jarige mantelzorgers 
- € 50,- voor 12 tot 18 jarige mantelzorgers 
- € 100,- voor mantelzorgers van 18 jaar en 
ouder 

Er mag maar één waardering 
per zorgvrager worden 
toegekend. Indien er meerdere 
mantelzorgers rondom een 
zorgvrager zijn, zal de 
zorgvrager dus de waardering 
zelf over de mantelzorgers 
moeten verdelen.  
In 2015 en in 2016 was er nog 
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geen mantelzorgwaardering.  

Steenwijkerland € 100,-  

Twenterand € 20,- aan cadeaubonnen.  

Zwartewaterland - € 25,- voor 6 tot 12 jarige mantelzorgers 
- € 50,- voor 12 tot 18 jarige mantelzorgers 
- € 100,- voor mantelzorgers van 18 jaar en 
ouder 

 

Zwolle - € 25,- in vorm van bioscoopbon voor 
kinderen t/m 12 jaar 
- € 50, - in de vorm van een VVV-bon voor 
jongeren van 13 t/m 17 jaar 
- € 75,- in de vorm van een VVV-bon voor 
volwassen mantelzorgers 

In 2015 en 2016 is dit op deze 
manier toegekend. Voor 2017 is 
het streven om dit bedrag vast 
te houden. 

 
 
 

3. Mantelzorgwaardering in de gemeente Dalfsen 
Binnen het mantelzorgbeleid stellen we als gemeente elk jaar 140.000 euro beschikbaar en daarnaast 
een bedrag van 61.000 euro specifiek voor mantelzorgwaardering. Naast individuele ondersteuning 
aan mantelzorgers wordt uit het totale budget een breed scala aan collectieve activiteiten aangeboden 
aan mantelzorgers. In 2017 zijn de volgende activiteiten t.b.v. mantelzorgers ondersteund: 

- Mantelzorgwaardering 2017 door de gemeente. 

- In 2017 is een Provinciaal theaterstuk op middelbare scholen uitgevoerd als middel om jonge 

mantelzorgers te vinden en te bereiken. 

- Alzheimer cafés worden georganiseerd. 

- In 2017 is een film aangeboden tijdens het ‘Groot Alzheimercafé’, georganiseerd in Theater 

De Stoomfabriek. 

- Zorg cafés worden georganiseerd. 

- Op verzoek van mantelzorgers worden specifieke cursussen aangeboden voor mantelzorgers 

(over mantelzorg gerelateerde onderwerpen, bijvoorbeeld autisme) 

- In elke kern wordt 3x per jaar een themabijeenkomst georganiseerd gericht op ontspanning, 

lotgenotencontact, het bespreken van een inhoudelijk thema. 

- Werkgroepen mantelzorg organiseren lotgenotenbijeenkomsten en activiteiten voor 

mantelzorgers en zijn betrokken bij het Alzheimercafé. 

- Aansprekende ontspanningsactiviteiten worden aangeboden, gevarieerd en voor alle 

mantelzorgers. 

- Dag van de mantelzorg; in 2017 zijn de volgende 3 activiteiten georganiseerd; een high wine, 

een high tea en een high beer. 

- In 2017 is middels het ‘Buzz on tour’ project geïnvesteerd in het mantelzorgvriendelijke 

werkgeverschap, zodat mantelzorgers (meer/betere) ondersteuning krijgen van hun 

werkgever in het combineren van een baan en het uitvoeren van mantelzorgtaken. 

 


