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Datum raadsvergadering: 21 september 2021
Agendapunt: Bestuursopdracht creëren budgettaire ruimte, fase 2

A. Projectvoorstellen waarvoor een raadsbesluit nodig is Agendapunt
Nummer 644
Beslispunt l. de jaarlijkse aanvraagmogelijkheid van het
mantelzorgcompliment afschaffen en hiermee een jaarlijkse besparing
van €l 05.050 realiseren;
Beslispunt 2. het afschalen van de inzet van het Ondersteuningsfonds
voor tijdelijke extra ondersteuning of respijtzorg van € € 38.585 naar
€13.585 perjaar (besparing van € 25.000).

Onderwerp: lnstandhouding mantelzorgcompl¡ment uit te keren in eilandbonnen

Amendement
De beslispunten worden gewijzigd en komen te luiden als volgt:
Beslispunt 1. de jaarlijkse aanvraagmogelijkheid van het mantelzorgcompliment niet af te schaffen
waardoor de jaarlijkse besparing van €105.050 niet gerealiseerd kan worden;

Beslispunt 2. het afschalen van de inzet van het Ondersteuningsfonds voor tijdelijke extra
ondersteuning of respijtzorg van € € 38.585 naar €13.585 per jaar wel uit te voeren.

Toelichting

Feiten
ln de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is de verplichting voor de gemeente opgenomen om
aan te geven op welke wijze het college zorgdraagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de
mantelzorgers van cliënten in de gemeente (artikel 2.1.6).

Het mantelzorgcompliment draagt bij aan de erkenning en waardering van mantelzorgers.

Mening
De WD en LSD zijn van mening dat in een tijd waar de behoefte aan mantelzorgers toeneemt en het
beschikbare aantal mantelzorgers afneemt wij deze mensen moet koesteren en belonen. Hiernaast
zullen we blijvend serieus moeten onderzoeken en samen met partners en verzorgers manieren
moeten zoeken om overbelasting tegen te gaan. Een stukje waardering richting mantelzorgers is hier
dan ook zeker op zijn plaats. Wij vinden dat er voor het bedrag een andere invulling moet worden
geven in de vorm van eiland-SD-bonnen (alleen te besteden bíj ondernemers op Schouwen-
Duiveland). Dit komt de economie van Schouwen-Duiveland ten goede. De bedrijven kunnen de
gebruikte bonnen vervolgens declareren.

Voorstel
Dit amendement voorziet er in dat beslispunt t het mantelzorgcompliment niet wordt afgeschaft en
gedeeltelijk in een andere vorm wordt uitgekeerd te weten in eiland-SD-bonnen. (alleen te besteden
bij ondernemers op Schouwen-Duiveland).

Door beslispunt I niet uit te voeren en beslispunt 2 wel uit te voeren zal er uiteindelijk structureel
25.000 euro bespaard wordt.



lnged door Margo Lemsom en door Lievense.

Besluit gemeenteraad op 21 september 2020:

Met ... stemmen voor en ... stemmen tegen aangeRomen / verworpen'

Voor stemmen de fracties / leden:

Tegen stemmen de fracties / leden:

griffier voozitler


