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Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen van de fractie Forza! 

over bekendheid van het mantelzorgercompliment. 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 31 juli 2012 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie Forza! over bekendheid van 
het mantelzorgcompliment. Onderstaand treft u de beantwoording aan. 

Vraag 1: 
Is bekend voor hoeveel mantelzorgers een rnantelzorgcornpliment is aangevraagd? 

Antwoord: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de regeling voor het 
mantelzorgcompliment uit. De SVB ontvangt maandelijks van het CIZ en Bureau Jeugdzorg 
een overzicht van alle geïndiceerde clienten. Deze mensen ontvangen standaard een brief, 
waarin de mogelijkheid is opgenomen een mantelzorger een compliment te geven. In 
Haarlemmermeer zijn in 2010 en in 2011 respectievelijk 1136 en 1463 
mantelzorgcomplimenten aangevraagd. 

Vraag 2: 
Op welke wijze worden mantelzorgers en mantelzorgvragers in onze gemeente expliciet 
gewezen op de mogelijkheden die het mantelzorgcompliment biedt? 

Antwoord: mantelzorgers in de gemeente Haarlemmermeer worden door het Mantelzorg 
Steunpunt actief ge'ïnformeerd over de mogelijkheden tot vrijstelling van erfbelasting door 
middel van folders en gesprekken. In de mantelzorg krant (bewaarnummer wet en 
regelgeving) van begin dit jaar is het mantelzorgcompliment en erfrecht benoemd . 
Mantelzorgers zelf kunnen de website van de SVB en van het Mantelzorg Steunpunt 
raadplegen. 

FSC 
Mixed Souicer 

l a ~ Y " # l p " l l ~ d * * ~ < d <  
.n,e "."."l."l.-"Y....6. 

b,-"." 

U " " ~  ,'S <oc*,.s 
-nuq 

DIs./ '*"<llUw.n*~I~YY/ 



Vraag 3: 
Mocht dit naar uw mening onvoldoende gebeuren, bent u bereid om de bij u bekende 
mantehorgers, mantelzorgvragers en mantelzorgorganisaties te wijzen op de voordelen die 
het mantelzorgcompliment biedt? 

Antwoord: wij zijn van mening dat wij mantelzorgers en mantelzorgvragers voldoende 
hebben gewezen op de mogelijkheden van het mantelzorgcompliment. Er zijn niettemin nog 
mogelijkheden, die wij zullen benutten. Zo zullen wij het Mantelzorg Steunpunt vragen 
hieraan expliciet aandacht te (blijven) geven in de reguliere communicatie alsmede via de 
Dag van de mantelzorg, de jaarlijkse Bloemetjes-actie en via de projecten 
zorgambassadeurs en netwerkcoaches. Tevens zullen wij het Mantelzorg Steunpunt vragen 
om de bestaande folder van Mezzo (over geldzaken) beschikbaar te stellen voor de Wmo 
loketten en andere intermediairs, als ouderenadviseurs en huisartsen. 

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
de secretaris, 

, 


