Gemeenteraad Vlissingen
Postbus 3000
4380 GV VLISSINGEN

UW BRIEF VAN

UW KENMERK

ONS KENMERK

DATUM

1260183 / 1314697

23 juni 2021
BIJLAGEN

BEHANDELD DOOR

BEZOEKADRES

TELEFOON

L. de Regt

Paul Krugerstraat 1

0118-487118

ONDERWERP

Aanvullende bezuinigingen artikel 12 - betreffende mantelzorg
Geachte raadsleden,
In het kader van de bezuinigingsopgave voor het sociaal domein zijn
bezuinigingsmogelijkheden betreffende mantelzorg uitgewerkt. Hierbij is de door de raad
aangenomen Motie Mantelzorgwaardering (november 2020) meegenomen. In deze brief
informeren we u over de aanvullende bezuinigingen die mantelzorg betreffen en de
afhandeling van de Motie Mantelzorgwaardering.
Noodfonds
Het noodfonds Mantelzorg was bedoeld om snel een oplossing te bieden in situaties waarin
een mantelzorger overbelast is of dreigt te worden. Vanuit het noodfonds kon dan snel
ontlasting van de mantelzorger geregeld worden. De regeling wordt uitgevoerd door
Stichting Manteling en het aantal aanvragen is de afgelopen jaren zeer beperkt geweest.
Vrijwel alle potentiële noodfonds aanvragen konden via reguliere regelingen opgelost
worden. Het college heeft besloten om het noodfonds af te schaffen. De gerealiseerde
bezuiniging op het noodfonds bestaat uit een deel uitvoeringskosten (onderdeel subsidie
Stichting Manteling) en budget voor uitbetalingen.
Mantelzorgwaardering
De Mantelzorgwaardering bestond uit een geldelijke bijdrage van € 75. Als reactie op de lijst
met mogelijke bezuinigingen is in de raad van november 2020 een motie aangenomen om
de mantelzorgwaardering overeind te houden. In de motie werd voorgesteld om het bedrag
te verlagen naar € 35 en deze in een andere vorm uit te keren; tegoedbonnen die te
besteden zijn bij lokale ondernemers. Deze nieuwe opzet is uitgewerkt in samenwerking met
Stichting Manteling en de ondernemersverenigingen: VOC (Vlissingse Ondernemers
Centrale) en AOS (Actief Ondernemend Souburg).
De mantelzorgwaardering 2021 is in de nieuwe opzet uitgevoerd: in juni ontvangen de ruim
580 aanvragers van de mantelzorgwaardering de tegoedbonnen met een totale waarde van
€ 35, waarmee zij hun mantelzorgers kunnen waarderen. De tegoedbonnen zijn te besteden
bij 65 deelnemende ondernemers uit Vlissingen en Oost-Souburg.
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Met de afschaffing van het noodfonds en het verlagen van het bedrag van de
mantelzorgwaardering wordt een bezuiniging gerealiseerd van ruim € 111.000.
Wij verwachten u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
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