Aan Mevrouw I. Vorwerg
Gemeente Aalten
Postbus 119
7120 AC AALTEN

Aalten, 14-10-2016

Onderwerp: Mantelzorgwaardering

Geachte mevrouw Vorwerg,
Graag zou naar aanleiding van uw mail aan de Sociale Raad d.d. 05 september jl. betreffende de
mantelzorgwaardering, de Sociale Raad een toelichting van u willen ontvangen.
Allereerst wil de Sociale Raad aangeven dat het prettig is te horen dat mantelzorgers de
mantelzorgwaardering zoals uitgevoerd door de gemeente Aalten in samenwerking met de VIT erg
op prijs hebben gesteld.
Ook is het goed te weten dat de gemeente mantelzorg waardeert en dit kenbaar maakt in haar
beleid, niet alleen voor 2016 maar tevens voor de komende jaren.
De Sociale Raad heeft wel enige vragen ten opzichte van de mantelzorg. Allereerst vraagt de Raad
zich af welke definitie de gemeente Aalten gebruikt voor Mantelzorg, daarnaast zou de Raad willen
weten of deze overeenkomt met de definitie die de VIT gebruikt?
U geeft in de mail naar de Sociale Raad aan dat er ruim 364 mantelzorgers gebruik gemaakt hebben
van de mantelzorgwaardering. Hoeveel jongere mantelzorgers waren hierbij, met andere woorden
hoe was de verhouding tussen jongere en oudere mantelzorgers?
Zijn er daarnaast ook mantelzorgers geweest die aangegeven hebben niet te kunnen deelnemen aan
de gezellige middag omdat ze niet gemist kunnen worden?
Wat de Raad verbaasde zijn de cijfers die de VIT gepubliceerd heeft in het blad
Mantelzorgondersteuning in de gemeente Aalten versus de aanmelding voor de mantelzorg
waardering. De VIT geeft aan dat het aantal mantelzorgers in Aalten van 20 jaar en ouder 6919 is en
het aantal jonge mantelzorgers 1539. Zet je deze aantallen af tegen het aantal aanvragen, dan rijst
de vraag: hoe zijn deze grote verschillen te verklaren?
De term ”betaalde mantelzorg” is in opkomst. De Raad vraagt zich af of de gemeente Aalten hier
eveneens mee te maken heeft en of zij daar een definitie voor kan geven?
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Resume
 Welke definitie gebruikt de gemeente Aalten voor Mantelzorgers?
 Welke definitie gebruikt de Vit voor mantelzorgers?
 De definitie betaalde mantelzorg en heeft de gemeente Aalten hier mee te maken?
 364 Aanvragen mantelzorgwaarderingen wat is de verhouding jonge en oudere
mantelzorgers?
 Geven mantelzorgers aan niet gemist te kunnen worden?
 VIT geeft aan dat er in totaal 8458 mantelzorgers in Aalten zijn. 364 mantelzorgers maken
gebruik van de mantelzorgwaardering, zijn de andere mantelzorgers niet in beeld?
 Zou er een andere manier van aanmelding moeten komen?

Met vriendelijke groet,

Anne-Marie Bröker
Secretaris Sociale Raad Aalten
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