AMENDEMENT

Aan de gemeenteraad

2017 –

AMENDEMENT
Onderwerp: Amendement inzake verbeteren mantelzorgondersteuning

1. Voorstel
De raad wordt voorgesteld aan het raadsbesluit inzake de Programmabegroting 2018 - 2021 toe te
voegen onder “Besluit”:
5. De mantelzorgondersteuning structureel te verbeteren. Voor het jaar 2018 daarvoor een extra
bedrag beschikbaar te stellen van € 60.000,- , dat gedekt wordt uit de reserve sociaal domein. Voor
2019 en verder wordt het college verzocht de extra inzet mee te nemen in de productafspraken die
met de nieuwe stichting Sport en Welzijn worden gemaakt, waarbij het uitgangspunt is dat de
mantelzorgondersteuning structureel verbeterd blijft, maar het totaal van het budget niet wordt
verhoogd.

2. Aanleiding
De behandeling van de Programmabegroting 2018 – 2021.

3. Aspecten
Met de komst van de decentralisaties wordt sterker ingezet op informele zorg. Deze zorg wordt
mede vormgegeven door de vele mantelzorgers die we in Ridderkerk hebben. Sinds 2013 is het
aantal geregistreerde mantelzorgers jaarlijks iets gestegen van 504 in 2013 naar 583 in 2016. In
2017 zijn er echter inmiddels 957 mantelzorgers geregistreerd (peildatum 30-09-2017). Dat het
aantal registraties sterk vergroot is, heeft mede te maken met de mantelzorgpluim die kan worden
toegekend als mantelzorgers zich geregistreerd hebben bij Stichting Sport en Welzijn (SenW).
Daarnaast worden mantelzorgers steeds vaker doorverwezen door huisartsen en wijkteams naar
het steunpunt mantelzorg van SenW. De geregistreerde mantelzorgers worden actief geïnformeerd
over de mogelijkheden voor ondersteuning.
Vanwege bovenstaande aspecten neemt de vraag naar ondersteuning toe. Geprobeerd wordt om
mantelzorgers zoveel mogelijk te helpen door middel van (groepsgerichte) cursussen. De vraag om
en noodzaak van individuele begeleiding neemt echter ook toe, en kan nu niet meer met de
bestaande personele bezetting tijdig worden uitgevoerd, waardoor wachtlijsten zijn ontstaan.
Urgente vragen worden met voorrang geholpen, maar daardoor komt de ondersteuning van (op dat
moment nog) minder urgente situaties onder druk.
SenW heeft sinds 2015 voor 1,44 FTE aan mantelzorgconsulenten. SenW geeft aan dat met in
totaal 2,0 FTE de huidige wachtlijsten kunnen worden weggewerkt en dat dit op basis van de

huidige inschatting van het aantal mantelzorgers nu voldoende zou zijn. De daarmee gepaard
gaande kosten zijn € 60.000 per jaar, zo blijkt uit navraag bij zowel S&W als ook de BARorganisatie. Hierbinnen zijn ook de aanvullende administratieve lasten opgenomen.

4. Aanpak/Uitvoering
Het college zorgt er voor dat meer uren mantelzorgondersteuning kan worden ingezet, waardoor
de wachtlijsten kunnen worden weggewerkt.

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De kosten van € 60.000 per jaar worden in 2018 gedekt uit de reserve van het sociaal domein.
In 2018 is de quasi-inbesteding van de sport en welzijn diensten bij SenW gereed.
Het college wordt gevraagd om bij de opdrachtverlening voor producten aan de nieuwe stichting
SenW vanaf 2019 de extra inzet voor de mantelzorgondersteuning te verwerken binnen het totale
voor SenW beschikbare budget voor het welzijnswerk.
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SAMENVATTING VOOR DE RAADSVOORZITTER
Onderwerp is mantelzorgondersteuning. De raad wordt voorgesteld de mantelzorgondersteuning
structureel te verbeteren, het daarvoor beschikbare bedrag eenmalig te verhogen met € 60.000 en
de kosten daarvan voor 2018 te dekken uit de reserve sociaal domein, en vanaf 2019 met de
nieuwe Stichting Sport en Welzijn de extra inzet te verwerken binnen het totale budget voor SenW
voor welzijnswerk.

