SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
Datum: 19 september 2014
Onderwerp: vrijwilligers en mantelzorgers
Wijze van beantwoording: schriftelijk
Graag beantwoorden vóór: zo spoedig mogelijk
Naar aanleiding van de (informatieve) bijeenkomst van het ‘Netwerk vrijwilligershulp’ en ‘Mezzo’ op
17 september j.l.:
Vragen:
- Is de wethouder bereid te onderzoeken c.q. te bevorderen dat voor vrijwilligers de kosten
voor het verkrijgen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) worden gecompenseerd?
Het gaat hier dan om die vrijwilligers die in onze gemeente wonen, en die vrijwilligerswerk
doen in het zorg- en sociaal domein via één van de bij onze gemeente bekende
vrijwilligersorganisaties.
toelichting: vrijwilligers zijn (veelal) verplicht een VOG (verklaring omtrent het gedrag) te overleggen
als zij aan de slag willen. Zij moeten dus éérst kosten maken teneinde hun waardevolle
werkzaamheden te kunnen verrichten – dit is bepaald geen stimulans, integendeel!
Indien vrijwilligers deze kosten vergoed krijgen wanneer zij dit vrijwilligerswerk via één van de hier
bekende organisaties verrichten, hebben zowel onze gemeente als de vrijwilligers daar voordeel van.
Voor de gemeente (c.q. het Loket Heemstede) is van belang dat zij door deze maatregel een beter
overzicht van en binding met het veld van vrijwilligersorganisaties kan krijgen, waardoor de
belangrijke maatschappelijke bijdrage van de vrijwilliger optimaler kan worden. Het voordeel voor de
vrijwilligers zelf behoeft uiteraard geen toelichting.
-

-

Is de wethouder bereid hetzelfde te doen ten aanzien van de (kosten voor de)
vrijwilligersverzekering?

Is de wethouder bereid om te overleggen met de mantelzorgorganisaties of en zo ja hoe de
middelen die de gemeente van het rijk ontvangt voor het zogeheten ‘mantelzorgcompliment’
kunnen worden ingezet voor de financiering van respijtzorg?
Toelichting: respijtzorg is de verzamelnaam voor uiteenlopende vormen van mantelzorgvervanging.
Deze vervanging heeft tot doel de mantelzorger(s) waar nodig te ontlasten, hetgeen van vitaal belang
kan zijn.
Het mantelzorgcompliment is een financiële bijdrage voor mantelzorgers die langdurig en intensief
een familielid, partner, vriend of kennis verzorgen. Het gaat om zorg waarvoor anders professionele
hulp nodig is. De zorgvrager draagt de mantelzorger voor voor zo’n compliment.
De gemeente is vanaf 1 januari a.s. verantwoordelijk voor de toekenning van het compliment. In
welke vorm dit moet gaan gebeuren is nog niet bekend.
Op de bijeenkomst op 17 september kwam vanuit de hoek van de mantelzorg de suggestie te bezien
of de middelen voor het compliment ook of mede zouden kunnen worden ingezet voor respijtzorg.
De praktijk is namelijk, voor zover bekend, dat (een onbekend aantal) mantelzorgers het compliment

niet aanvragen, om hun moverende redenen dan wel omdat ze niet bekend zijn met het compliment.
Er blijft dus mogelijk geld over, dat (aanvullend) ingezet zou kunnen worden voor respijtzorg.

