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Gemeente Westland 

T.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders 

Postbus 150 

2670 AD NAALDWIJK 

 

 

 

Betreft: Advies n.a.v. Regeling waardering mantelzorgers  

 

 

Westland, 24 oktober 2016 

 

 

Geacht College, 

 

Naar aanleiding van het verzoek om advies over de waardering mantelzorgers 2017, 

uiteengezet in de memo van mw. C.S. Heykoop, geeft de ASDW het volgende advies.  

 

De ASDW onderschrijft in hoofdlijnen het voorstel uiteengezet in de memo.  

Organisaties in de schil geven aan dat bij de mantelzorgers de voorkeur bestaat voor een 

financiële vergoeding in Euro’s boven een uitbreiding van de waardering in de vorm van 

de week voor de mantelzorgers of een andere vorm waardering. Deze week wordt zeker 

op prijs gesteld, maar niet alle mantelzorgers kunnen of willen daaraan deelnemen.   

 

Mantelzorgers besteden veel uren en vaak ook een substantieel bedrag, voor o.a.  

reiskosten aan de zorg. Een bedrag van € 100,- per jaar is een beperkte compensatie, 

maar meer dan niets. Het advies is om dit bedrag voor 2017 of in elk geval in de loop der 

jaren indien mogelijk te verhogen naar ca. € 250,-. Het advies is om mantelzorgers die 

iemand in een verpleeghuis regelmatig bezoeken en ondersteunen ook in aanmerking te 

laten komen voor deze waardering. Immers bij hun zijn de reiskosten vaak hoger en 

wordt door het verpleegtehuis er vaak vanuit gegaan dat de mantelzorgers meehelpen bij 

de maaltijden, de was en andere huishoudelijke klussen.   

 

Omdat het niet om een erg groot bedrag gaat dient de administratieve aanvraag en 

afwikkeling zo eenvoudig mogelijk te worden gemaakt. Ook de controle op misbruik dient 

beperkt te blijven. Wel lijkt het nuttig om steekproefsgewijs het benutten van deze 

waardering te controleren omdat het in de gemeente toch nog wel om een totaal bedrag 

van rond de € 120.000,- gaat. Bij vermoeden van fraude dient eveneens controle 

uitgevoerd te worden.  

 

De ASDW ondersteunt het voornemen om mantelzorgers die buiten het Westland wonen 

ook in aanmerking te laten komen voor een waardering.    

  

 

 

 



 

 

Adviesraad Sociaal Domein Westland – p/a Zalmsteek 23, 3192 MC Hoogvliet-Rt 

www.adviesraadsociaaldomein-westland.nl  
 

Pagina 2 van 2 
 

Wij vertrouwen erop u met dit advies van dienst te zijn en wanneer gewenst zijn wij 

uiteraard tot nadere toelichting bereid. 

  

Met vriendelijke groet,  

namens de Adviesraad Sociaal Domein Westland, 

 

 

 

 

 

Theo Verhoeven 

Voorzitter 




