
      Fractie: CU-SGP Naam: Yosef Mahmoud Onderwerp: Mantelzorgerscompliment Datum indiening vragen: 14 november 2018   De motie van ONS over het mantelzorgerscompliment is aangenomen op 12 november 2018. Deze motie draagt het college op om het bedrag van dit mantelzorgerscompliment 
te verhogen van €60 naar €150. Dit dient te gebeuren binnen het bestaande budget.  ragen: Als fractie hebben wij de volgende vragen hierover: 1. Hoeveel mantelzorgers hebben afgelopen drie jaar gebruik gemaakt van het mantelzorgerscompliment? Circa 1.000 mantelzorgers op jaarbasis  2. Hoe kunnen mantelzorgers zich hiervoor aanmelden en hoe komen mantelzorgers dit te weten? De inwoner kan zich aanmelden als mantelzorger bij Carrefour. Via buurtwerk, krant, netwerk, kaartjes die verspreid worden op vindplaatsen (zorgaanbieders, buurthuizen) en de mantelzorgconsulent worden de inwoners geïnformeerd over de aanmelding.  3. Wat is het bestaande budget voor mantelzorgers waarover wordt gesproken in de motie van ONS? Wij hebben in de begroting geen specifiek bedrag staan voor alleen het mantelzorgcompliment. Er staat een bedrag voor mantelzorg, dat is inclusief o.a. het steunpunt voor mantelzorgers. In de begroting 2019 is dat bedrag geraamd op 258.985. Dit is gebaseerd op en redelijkerwijs in lijn met de uitvoeringskosten van het steunpunt Mantelzorg en het mantelzorgcompliment, door Carrefour. De budgetten sociaal domein worden als gevolg van de tekorten die zijn ontstaan door de decentralisaties, zo realistisch mogelijk geraamd. Er is dus vooraf geen sprake van verwachte overschotten en in dit budget zit dus verder geen ruimte meer. 
4. Hoeveel van dit budget zal in 2019 conform de motie worden besteed aan het    mantelzorgerscompliment?  Indirect zou op basis van 1.000 complimenten à 150 euro gesteld kunnen worden dat      het budget voor de complimenten +/- € 150.000 is.  5. Welke consequenties heeft deze motie voor de overige activiteiten die de gemeente Noordoostpolder jaarlijks organiseert voor de mantelzorgers? Binnen het bestaande budget heeft dit als consequentie dat overige mantelzorg activiteiten verminderd worden. Gezien de omvang is het de vraag of dat haalbaar is. Mogelijk dat Carrefour andere mogelijkheden ziet binnen de overige bestaande dienstverlening.  6. Hoe denkt de portefeuillehouder deze consequenties op te vangen?     We gaan hierover in overleg met Carrefour.     
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