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Van de werkgroep mantelzorg hebben wij, bij brief van 24 maart jl. een schriftelijke reactie ontvangen 
op het projectplan ‘Samen onder de mantel’ voor de uitvoering van het mantelzorgcompliment in 2016.  
 
Ter informatie delen wij u mee dat wij in de vergadering van 12 april 2016 besloten hebben in te 
stemmen met het projectplan. Dat betekent dat mantelzorgers dit jaar de mogelijkheid hebben om een 
compliment aan te vragen van € 60, - , dan kunnen kiezen voor een cultureel arrangement, te weten 
een avondje uit voor twee personen in het theater, met vier personen naar de bioscoop of een lid-
maatschap van de bibliotheek. 
 
Voor wat betreft de door de werkgroep gemaakte op- en aanmerkingen c.q. suggesties merken wij op 
dat wij deze zullen meenemen bij de evaluatie van het mantelzorgcompliment c.q. mantelzorgonder-
steuning over 2015. Dit mede aan de hand van het door de Stichting Vrijwillige Thuiszorg (SVTO) over 
2015 in te dienen jaarverslag. In dat kader zouden wij het op prijs stellen te vernemen of er van uw 
kant nog signalen zijn dat de ondersteuning die mantelzorgers krijgen kan worden verbeterd dan wel 
kan worden uitgebreid.  
 
De inhoud van het door ZINiN aangeboden arrangement is bepaald aan de hand van de hoogte van 
het mantelzorgcompliment voor 2016, namelijk € 60,--. Het theaterarrangement houdt in dat er een 
voorstelling naar keuze kan worden bezocht door twee personen, inclusief twee drankjes en een bit-
tergarnituur. Een arrangement in de bioscoop geldt voor vier personen, inclusief drankjes en popcorn. 
Het lidmaatschap van de bibliotheek is inclusief de mogelijkheid om een lezing naar keuze te bezoe-
ken. 
 
Mantelzorgers kunnen desgevraagd het formulier voor het aanvragen van het compliment opgestuurd 
krijgen. De SVTO geeft er echter de voorkeur aan dat mantelzorgers het formulier komen ophalen. Dit 
stelt hun namelijk in de gelegenheid om contact te leggen met de mantelzorger dan wel dat betrokke-
ne kennis kan nemen van de ondersteuningsmogelijkheden die er worden geboden. Uw suggestie om 
bij de communicatie rondom het compliment gebruik te maken van de Hoi hebben wij doorgegeven 
aan de SVTO. Het uitgangspunt voor het toekennen van het mantelzorgcompliment is de woonplaats 
van de zorgvrager. Dit is een bewuste keuze. Dit betekent dat een mantelzorger niet woonachtig hoeft 
te zijn in de gemeente Hellendoorn, de zorgvrager wel. Inwoners van de gemeente die in een andere 
gemeente mantelzorg verlenen kunnen in principe daar terecht voor ondersteuning. Een combinatie 
van beiden voor het toekennen van het mantelzorgcompliment geeft te veel praktische en administra-
tieve problemen. 
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Gelet op de inhoud van de nota, namelijk de uitvoering van beleid, vinden wij het niet noodzakelijk om 
een formeel advies aan u te vragen. Zoals aangegeven zullen wij, aan de hand van de evaluatie van 
de mantelzorgondersteuning zoals die in 2015 is verleend, wel in overleg met u treden over de vorm-
geving van de ondersteuning in de toekomst. Suggesties om het aanbod te verbreden c.q. te vergro-
ten zijn van harte welkom. 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 
de secretaris, 
 
 
 
 
F. Dijkstra MBA 

de burgemeester, 
 
 
 
 

mevr. A.H. Raven BA 
 
 


