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Subsidieregel 15. Mantelzorgondersteuning (1ste wijziging 2011)
Programma

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Product

Wmo mantelzorg en vrijwilligers

Doelstelling

Een volwaardige mantelzorgondersteuning voor diegenen die dat nodig hebben in Oostzaan. Hierbij
wordt ook aandacht besteed aan respijtzorgvoorzieningen als “time out” voor mantelzorgers.

Subsidievorm

Jaarlijkse en eenmalige subsidie

Subsidienorm

A. Een redelijke bijdrage in de kosten ten behoeve van de exploitatie van een steunpunt voor mantelzorgers en de uitvoering van mantelzorgondersteuning, met inachtneming van het subsidieplafond.
B. Een redelijke regionale bijdrage (op basis van inwonertal) in de kosten van mantelzorgondersteuning
voor mensen met een psychische beperking, met inachtneming van het subsidieplafond.
C. Een redelijke bijdrage in de kosten ten behoeve van het Mentorwerk en/of Maatjesprojecten, met
inachtneming van het subsidieplafond.

Subsidiecriteria

1. Activiteiten die vallen onder de noemer mantelzorgondersteuning, waarbij:
- activiteiten bestaan uit het verstrekken van informatie en advies over het hulpaanbod bij mantelzorgproblemen en mantelzorg bij specifieke ziektebeelden, lotgenotencontact en het professioneel
ondersteunen bij het vinden van adequate oplossingen;
- de ondersteuning is algemeen toegankelijk of speciaal gericht op deelname door mantelzorgers
van mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal
probleem;
- nieuwe ondersteunende activiteiten zijn een zinvolle aanvulling op het bestaande aanbod;
- de activiteiten sluiten aan bij de behoeften van de bevolking en volgen ook trends in het land en
de regio Zaanstreek-Waterland;
- de activiteiten worden primair in Oostzaan aangeboden;
2. Activiteiten die vallen onder de noemer mentorwerk en Maatjesprojecten, waarbij:
- Mensen met een beperking, een chronisch psychisch probleem en mensen met een psychosociaal
probleem ondersteund worden bij het leggen van sociale contacten.
- De activiteiten worden uitgevoerd in Oostzaan.

Verdeelregels

Voor jaarlijkse subsidies:
In onderstaande volgorde:
a. Eerst de reguliere aanvragen.
b. Als het subsidieplafond niet voldoende is om de bestaande rechten te honoreren, worden de berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende subsidies.
c. Als het subsidieplafond nog voldoende is: de tussentijdse aanvragen op volgorde van binnenkomst
Voor eenmalige subsidies:
Op volgorde van binnenkomst.

Ingangsdatum
Deze specifieke subsidieregel is van toepassing op subsidies vanaf 2011.
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 mei 2011.
E.H.M. Ouwehand-Brussel P.J. Möhlmann
griffier voorzitter
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