
 

 

Wensen 2023-2026 

 

PROGRAMMA/ TAAKVELD 

Sociaal domein 

  Samenkracht en Burgerparticipatie  

  Toegang en Eerstelijnsvoorzieningen 

  Inkomensregelingen (incl. Armoedebeleid en Schuldhulpverlening) 

  Maatschappelijke en Arbeidsparticipatie 

  Maatwerkvoorzieningen Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Wmo 

  Maatwerkdienstverlening Jeugdhulp 

 
    

 

 

Onderwerp :  Mantelzorgcompliment  

 

Betreft   :  FCL 66104900 / ECL 35110  

 

Incidenteel / Structureel 

 

 

Investeringsbedrag       N.v.t. 

Afschrijvingstermijn       N.v.t. 

-  

-  Budgettair effect (x € 1.000) 

Jaarlasten 2023 2024 2025 2026 

Kapitaallasten (afschrijving)     

Kapitaallasten (rente 0,9%)     

Overige) exploitatielasten 76 76 76 76 

Dekking: 

bijdrage reserve  

(dekking kapitaallasten) 

Bijdrage derden 

    

Te dekken 76 76 76 76 

 

 



 

 

Algemene toelichting 

 

Vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

hebben gemeenten de wettelijke taak om een 

jaarlijkse blijk van waardering te geven aan 

mantelzorgers binnen de gemeente. Dit is ook 

opgenomen in de Wmo Verordening Maashorst.  

 

Mantelzorgers zijn van grote waarde voor de 

gemeente. Zij nemen veel (zorg)taken voor hun 

rekening en doen dit vaak op vrijwillige basis. 

Mantelzorgers verlenen hiermee een grote dienst 

aan niet alleen de mantelzorgontvanger, maar ook 

aan de maatschappij. Als deze (zorg)taken 

uitgevoerd zouden moeten worden door 

professionele zorgaanbieders, dan zou de zorg niet 

langer betaalbaar zijn. Het mantelzorgcompliment 

is een manier van de gemeente om te laten zien 

dat mantelzorgers worden gewaardeerd 

 

In de voormalig gemeente Landerd werd hieraan 

op een andere wijze invulling gegeven dan in de 

voormalige gemeente Uden. In Landerd werd er 

gekozen voor een cadeaubon van ongeveer € 50,- 

terwijl dit in Uden een geldelijke vergoeding was 

van maximaal € 200,-. Hiermee was de voormalige 

gemeente Uden in de regio koploper qua hoogte 

van het mantelzorgcompliment.  

In beide gemeenten had de Regeling een budget-

plafond en werd bij het bereiken van het plafond 

de bijdrage per mantelzorger lager. Dit laatste is 

niet meer gewenst en in de nieuw op te stellen 

geharmoniseerde Regeling Maashorst zal daarom 

een openeinde regeling worden voorgesteld.  

 

Wanneer in de nieuw op te stellen Regeling wordt 

uitgegaan van een vaste vergoeding van € 200 en 

bij 1.200 mantelzorgers, is bovenop het bestaande 

budget van jaarlijks € 164K een aanvullend budget 

van € 76K (structureel) nodig. 

 

Bijdrage aan doelstelling van 

het taakveld 

 

Het mantelzorgcompliment draagt bij aan Samen-

kracht en Burgerparticipatie. Het mantelzorg-

compliment is onderdeel van de ondersteuning van 

mantelzorgers binnen de gemeente. Het is een 

specifieke vorm van ondersteuning voor een 

bepaalde groep vrijwilligers binnen de gemeente.  

Het draagt bij aan het voorkomen van 

(professionele) duurdere zorgvormen en stelt 

inwoners in staat zo lang mogelijk thuis te blijven 

wonen.  

 



 

 

 


