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Emmen, 17 mei 2019

Betreft: Ongevraagd advies Mantelzorgcompliment.

Geacht college,
In maart vernam de WMO-raad dat het bedrag van het mantelzorgcompliment zal worden verlaagd.
Hierover was vooraf geen overleg geweest met de WMO-raad, en kwam als zodanig dan ook als een
verrassing. De WMO-raad is van mening dat het werk van de mantelzorger van onschatbare waarde
is. Daarom hieronder een ongevraagd advies.
Er is een grote groep mantelzorgers in de gemeente Emmen waarvan een deel op de rand van
overbelasting staat. Het lijkt misschien een goede eigenschap dat de mantelzorger door gaat en
probeert zelf alles te regelen totdat het echt niet meer gaat. Maar dit is minder vanzelfsprekend als
het lijkt.
In het gemeentelijke beleid staat dat het belangrijk is om een mantelzorger te waarderen voor
zijn/haar inzet en daar is de WMO-raad het helemaal mee eens. Ook blijkt dat een financiële bijdrage
zeer op prijs gesteld wordt omdat iedereen het dan naar eigen wens en mogelijkheden invulling kan
geven die past bij zijn/haar behoefte.
We worden ouder en moeten lang zelfstandig blijven wonen. Dat kan alleen als er meer
mantelzorgers komen. Het is dan vreemd als er meer mensen een waardevolle bijdrage aan de
maatschappij leveren, ze tevreden moeten zijn met een mantelzorgcompliment dat lager wordt.
Als gemeente je waardering uiten doe je niet door te zeggen dat de taart even groot blijft ook al
komen er meer mantelzorgers. En dat je maar tevreden moet zijn met een klein(er) stukje.
Waardering betekent bij meer mensen een extra taart(je) er bij zodat je laat zien dat iedereen even
waardevol is.
De WMO-raad is van mening dat de gemeente die mantelzorg belangrijk vindt en het wil stimuleren
er ook voldoende financiële middelen zijn voor een respectvol mantelzorgcompliment.

Samenvattend: de WMO-raad adviseert de hoogte van het compliment niet afhankelijk te stellen van
een budget versus het aantal aangevraagde complimenten. Daarom stellen we voor het bedrag zoals
die in 2019 per persoon is vastgesteld als permanent bedrag vast te stellen.
Het kan als overbodig worden gezien, maar de WMO-raad wil het belang benadrukken van
vroegtijdig overleg over dit onderwerp en alle andewre zaken in het Sociaal Domein.
Wij zien dan ook met belangstelling uw schriftelijke reactie tegemoet.

Met vriendelijke groeten,

S.R. Pals Secretaris WMO-raad Emmen)

