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Onderwerp: raadsvragen D66 over mantelzorg en respijtzorg 

Geachte mevrouw Van der Meer-Schepers, 

Op 24 februari heeft uw fractie ons vragen gesteld over mantelzorg en respijtzorg. Wij hebben uw vragen 
conform artikel 47 van het Reglement van orde behandeld. In deze brief vindt u onze beantwoording. 

1. Wie neemt de taak van Fidessa om vrijwilligers te organiseren en te begeleiden over? 
VIT-hulp bij mantelzorg uit Lichtenvoorde waarborgt momenteel de continuïteit en heeft de vrijwilligers 
van de Bezoek en Oppasservice van Fidessa verwelkomt. 

2. Welke respijtvoorzieningen zijn er binnen onze gemeente/regio aanwezig? 
Er is een onderscheid te maken in al dan niet door ons gesubsidieerde respijtactiviteiten en respijtzorg 
die momenteel nog via de AWBZ verloopt. 
Waar wij vooral zicht op hebben zijn de respijtactiviteiten van organisaties die subsidie van ons krijgen. 
In onze gemeente vinden gedurende het jaar verschillende bijeenkomsten voor mantelzorgers plaats. 
Deze zijn deels gericht op het krijgen van informatie, maar ook om lotgenoten te ontmoeten en even een 
moment voor jezelf te hebben. Eén keer per jaar organiseert VIT-hulp bij mantelzorg de Dag van de 
Mantelzorg. Dit is vooral bedoeld ter ontspanning en om andere mantelzorgers te ontmoeten en 
ervaringen uit te wisselen. Daarnaast organiseert VIT verschillende respijtarrangementen. Dit is meestal 
een weekend waarin (zowel jonge als volwassen mantelzorgers) even niet hoeven te zorgen en samen 
met andere mantelzorgers leuke en nuttige activiteiten doen. Via organisaties als Stichting VOT 
Doetinchem en voorheen ook de Bezoek- en Oppasservice van Fidessa Welzijn kan indien nodig een 
vrijwilliger ingeschakeld worden, zodat de mantelzorger daadwerkelijk weg kan en even iets voor zichzelf 
kan doen. Dit is een vorm van respijtzorg. 
'Kortdurend verblijf en 'Begeleiding' worden momenteel nog via de AWBZ geïndiceerd en gefinancierd. 
Deze hebben (mede) respijt voor de mantelzorgers tot doel. Op dit huidige aanbod hebben wij nog geen 
zicht. Op dit moment vindt een analyse plaats van de bestanden waardoor wij de komende weken in 
beeld hopen te krijgen van welk aanbod in de gemeente Oude IJsselstreek gebruik wordt gemaakt. 

3. Denkt u dat het aanbod voorziet in de behoefte van alle huidige en toekomstige doelgroepen? 
Daar hebben wij voor wat betreft de gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde respijtactiviteiten van 
organisaties zoals VIT-hulp bij mantelzorg, GGNet Preventie, Bezoek- en Oppasservice, Stichting VOT 
Doetinchem, Alzheimer Nederland afdeling Doetinchem e.o. geen volledig zicht op. Wij hebben in ieder 
geval niet direct of indirect het signaal gekregen dat het onvoldoende is qua kwaliteit en/of kwantiteit. 
Voldoende vrijwilligers vinden om tegemoet te kunnen komen aan de vraag was lastig voor de Bezoek
en Oppasservice van Fidessa Welzijn. Wel zijn er inmiddels nauwere contacten met o.a. VIT-hulp bij 
mantelzorg, Bezoek- en Oppasservice en VOT naar aanleiding van Zilveren Kracht. Deze organisaties 
zijn aanwezig geweest op een aantal bijeenkomsten van Zilveren Kracht, waarbij deze bijeenkomsten 



hen ook een aantal nieuwe vrijwilligers heeft opgeleverd. En daarnaast hebben deze organisaties 
geïnvesteerd in netwerken onderling. 
Naarmate de samenleving verder vergrijst, mensen ouder worden, al dan niet met meer 
gezondheidskwalen en het beroep dat op mantelzorgers wordt gedaan groter wordt, zal het aanbod aan 
respijtzorg en respijtactiviteiten voor mantelzorgers die dreigen overbelast te raken mee moeten 
bewegen. 

4. Welke stappen gaat u ondernemen wanneer het aanbod binnen onze gemeente/regio niet passend is? 
En welke tijdspad koppelt u daaraan? 
Wij hebben op dit moment geen directe invloed op het totaalaanbod respijtzorg voor mantelzorgers. We 
kunnen wel via de organisaties die subsidie van ons krijgen sturen op het al dan niet aanbieden van 
respijtactiviteiten en respijtzorg. 
In de regio wordt op dit moment gekeken naar het al dan niet gezamenlijk inkopen van voorzieningen. 
Wanneer het gaat om de respijtzorgvoorzieningen die overkomen vanuit de AWBZ kan het een optie zijn 
dit regionaal in te kopen. 

5. Hoe gaat u als gemeente na 2015 de (vrijwillige) respijtzorg financieren? PGB, PVB of ZIN? En indien 
dat nog niet bekend is: Wanneer gaat u dat beslissen? 
Sommige zorgverzekeraars vergoeden respijtactiviteiten voor de mantelzorger vanuit een aanvullend 
pakket. De vrijwilliger respijtzorg van bijvoorbeeld Stichting VOT Doetinchem en de voormalige Bezoek
en Oppasservice werden gesubsidieerd door onze gemeente. De Bezoek- en Oppasservice als activiteit 
van Fidessa en de activiteiten van stichting VOT worden meegenomen in 'Welzijn opbouwen vanaf 0'. 
Daarbij wordt bekeken of en hoe we deze activiteiten willen voortzetten en financieren. 
Via de Awbz worden 'Kortdurend verblijf en 'Begeleiding' betaald ter ontlasting van de mantelzorger. 
Door de decentralisatie van de Awbz gaat die taak over naar de gemeenten. In de regio wordt 
momenteel gewerkt aan een regionaal beleidsplan Wmo waar de gemeenten vervolgens de lokale 
paragraaf aan toe kunnen voegen. Met dit beleidsplan moet ook duidelijk worden op welke onderdelen 
de gemeenten in de regio gezamenlijk optrekken en aanbod inkopen en welke taken en 
verantwoordelijkheden op lokaal niveau worden belegd. Het ligt in de planning om de beleidsnota voor 
de zomervakantie ter besluitvorming aan de gemeenteraad aan te bieden. 

6. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf mantelzorgers niet weet wat respijtzorg is. Hoe gaat u 
mantelzorgers hierover voorlichten en in contact brengen met aanbieders? 
Een deel van de mantelzorgers is zich vaak niet bewust van het feit dat zij mantelzorger zijn. Veelal 
wordt mantelzorg geleidelijk zwaarder doordat de 'patiënt' langzaam achteruit gaat. Het is belangrijk om 
mantelzorgers in staat te stellen te herkennen dat zij mantelzorger zijn en op een eenvoudige en 
laagdrempelige wijze te informeren over wat mantelzorg inhoudt, welke vormen van ondersteuning er 
zijn en hoe men deze kan aanvragen. Hulp moet ook worden aangereikt als er signalen komen dat dit 
vanuit preventief oogpunt nodig is. Het is daarom ook belangrijk dat de omgeving van de mantelzorger 
op de hoogte is van wat mantelzorg is en dat er ondersteuning mogelijk is. Daarnaast moet er steeds 
gekeken worden wat er in de directe omgeving van de mantelzorger en/of vanuit de wijkgerichte aanpak 
hiervoor aanwezig is of gestimuleerd kan worden. 
Binnen het decentralisatieproces is toegang tot zorg en ondersteuning, mede in relatie tot wijkgericht 
werken, een belangrijk aandachtspunt. Daar wordt op dit moment vanuit het wijkgericht werken en het 
nieuwe Wmo-beleid aan gewerkt. 
Communicatie krijgt prominent aandacht. De vorm waarin, kan nog worden bepaald en is afhankelijk van 
de behoefte/vraag. Dit kan ook per wijk of per doelgroep verschillen. 
Tot slot is het natuurlijk de verantwoordelijkheid en in het belang van aanbieders om hun aanbod af te 
stemmen op de vraag en onder de aandacht van de doelgroep te brengen. Die taak neemt de gemeente 
niet over van hen. De gemeente kan indien nodig wel faciliterend optreden. 



Tot slot 
Wij gaan ervan uit dat wij hiermee uw vragen adequaat hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neem dan 
gerust contact op met Erika Lenting (maandag, donderdag, vrijdag) of Rieneke Eggink (maandag, dinsdag, 
donderdag) via ons algemene telefoonnummer (0315) 292 292. Een e-mail sturen kan natuurlijk ook via 
e.lenting@oude-ijsselstreek.nl of r.eggink@oude-ijsselstreek.nl. 

en 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders 
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secretaris burgemeester 




