Schriftelijke vragen n.a.v. rapport ‘aanjager respijtzorg’

Huizen, 7 februari 2020

Geacht college,
Onlangs verscheen het rapport ‘aanjager respijtzorg’ van mevrouw Ross met diverse conclusies en
aanbevelingen met betrekking tot mantelzorg en de toegang tot respijtzorg 1. Zij deed dit onderzoek
op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De aanleiding voor dit rapport
was dat er ondanks vele mooie initiatieven en goed beleid veel onbenutte kansen en obstakels
bleken te zijn om met respijtzorg overbelasting van mantelzorgers tegen te gaan.
Een belangrijk bijkomend probleem dat in het rapport wordt gesignaleerd, is dat mantelzorgers zich
vaak niet bewust zijn van het feit dat zij mantelzorgers zijn. Mantelzorgers zijn niet in beeld en als ze
om hulp roepen is het vaak al veel te laat.
Wij hebben daarom de volgende vragen:
1. Is het college op de hoogte van dit rapport en op welke punten herkent zij zich in de
conclusies?
2. Het rapport stelt dat veel gemeenten de respijtzorg voor mantelzorgers bewust niet goed
regelen uit angst voor een onbeheersbare vraag. Wat is de reactie van het college op deze
conclusie? Is hier in Huizen ook sprake van?
3. Stelt het college momenteel alles in het werk om de toegang tot respijtzorg voor
mantelzorgers zo eenvoudig mogelijk te regelen? Hoe doet u dat?
4. Kunt u aangeven hoeveel mensen er jaarlijks bij de gemeente aankloppen voor
ondersteuning in hun mantelzorgtaak, welke soorten oplossingen of voorzieningen de
gemeente deze mensen biedt, en of deze voorzieningen het maatwerk en de oplossing
bieden die deze mensen nodig hebben?
5. Het rapport signaleert ook dat veel mantelzorgers zich er niet van bewust zijn dat ze
mantelzorger zijn. Daardoor kloppen ze pas aan voor hulp als het water al aan de lippen
staat.
a. Welke stappen onderneemt u in het kader van preventie en positieve gezondheid
om deze mantelzorgers tijdig in beeld te krijgen?
b. Hoe zorgt u ervoor dat mantelzorgers goed en tijdig op de hoogte zijn van de
mogelijke ondersteuning die de gemeente hen kan bieden?
6. Op welke wijze en wanneer gaat het college aan de slag met de aanbevelingen uit dit
rapport?
Wij zien de schriftelijke beantwoording van onze vragen door het college graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Namens fractie ChristenUnie
M. Terlouw
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/31/rapport-aanjager-respijtzorg

