Motie SP Dordrecht
“ Dordtpas is geen mantelzorgcompliment”
Kennis genomen te hebben van:
Het voornemen van het college de financiële waardering van € 200 voor mantelzorgers te verlagen
naar € 100.
Deze mantelzorgwaardering in 2020 over te laten gaan in de vorm van een Dordtpas met hierop € 60
tegoed.
Het pakket maatregelen voor mantelzorgondersteuning uit te breiden met mogelijkheden tot
respijtzorg, en parkeervergoeding voor de mantelzorger.
Overwegende dat:
Veel mantelzorgers dagelijks langdurige en zware zorg verlenen.
Hiermee veel betaalde zorg en hulpverlening bespaard wordt.
Mantelzorgers een groot deel van hun leven opofferen om kosteloos voor iemand te zorgen.
Mantelzorgers soms een flink stuk financiële inkomsten inleveren, omdat zij noodgedwongen minder
kunnen gaan werken.
Van mening zijnde dat:
Het juist is, dat de gemeente voornemens is mantelzorgers waar mogelijk te ontlasten,
ondersteunen en te waarderen.
Maatregelen als respijtzorg en tegemoetkoming parkeerkosten daaraan zeker zouden kunnen
bijdragen.

Het verlagen van de mantelzorgwaardering naar € 100, met een uiteindelijke overgang naar een
mantelzorgwaardering van € 60 op de Dordtpas, een zeer lage waardering is voor mantelzorgers die
vaak veel zware zorgtaken op zich nemen.
Respijtzorg en parkeervergoeding, als vervanging voor het financiële mantelzorgcompliment,
Voor een deel van de mantelzorgers geen verlichting zal bieden.
Deze mantelzorgers hier geen gebruik van zullen maken.
Het voornemen van het college, de groep mantelzorgers die geen gebruik kan maken van respijtzorg
of parkeervergoeding tekort zal doen
De vergoeding vanaf 2020 van slechts € 60 per jaar op de Dordtpas dan een te geringe waardering is
voor het vele werk dat deze mantelzorgers uitvoeren.
Mantelzorgers een goede en voor hun eigen situatie passende waardering verdienen.
Verzoekt het college:
De mantelzorgwaardering van € 200 per jaar te behouden voor mantelzorgers.
De keuze bij de mantelzorger te laten over hoe deze vergoeding te besteden.
De Dordtpas niet te koppelen aan het mantelzorgcompliment.

