
 
 
 
 
Huizen, 17 augustus 2021 
 
Onderwerp: raadsvragen o.g.v. artikel 47 van het RvO over mantelzorg 
 
 
 
Geacht College,  
 
Uit recente artikelen is gebleken dat in Huizen alleen al zo’n 12.000 mantelzorgers naar schatting 
actief zijn. Wij horen en lezen dat er onder meer behoefte is aan respijt/logeerzorg en aan extra 
aandacht voor de jonge mantelzorgers om te voorkomen dat zij overbelast raken. Via mantelzorg.nl is 
te lezen dat de gemeente Huizen ruim 3 ton extra gelden krijgt voor de Mantelzorg , echter zonder 
oormerking voor dit doel. Op de website van de VNG  lazen we dat er nog een extra subsidie 
mogelijkheid is. Zie:     https://vng.nl/artikelen/verbeter-de-toegang-tot-mantelzorgregelingen-in-uw-
gemeente-toelichting. 
 
Daarom de volgende vragen:  
 

1. Wat gaat de gemeente doen met dit bedrag en is het mogelijk dat een deel ervan (intern) 
geoormerkt wordt voor de mantelzorg?  
 

2. Er zou ook nog een bedrag van 11.000 euro beschikbaar zijn  (volgens overzicht 
bezuinigingsmaatregelen) voor activiteiten op de dag van de mantelzorg (10-11-21). Wat gaat 
hiervoor gedaan worden? 
 

3. Is de gemeente bekend met de mogelijkheid om een bedrag van 80.000 euro (maximaal) te 
krijgen van het ministerie van VWS voor activiteiten ter versterking van het lokale 
mantelzorgbeleid? En dat een aanvraag hiervoor voor 10 september ingediend moet 
worden?  Zie : https://vng.nl/artikelen/verbeter-de-toegang-tot-mantelzorgregelingen-in-uw-
gemeente-toelichting. Bent u van plan deze subsidie aan te vragen?  
 

4. Is de gemeente bereid om aandacht te besteden aan de groep jonge mantelzorgers, via een 
lesprogramma op de scholen? Dit kan preventief werken en latere zorg voorkomen. Dit zou 
bijvoorbeeld in het overleg met de scholen als aandachtspunt benoemd kunnen worden, voor 
de lessen kan een lokale partner op het gebied van mantelzorg gezocht kunnen worden. (o.a. 
via Mantelzorg.nl) 
 

5. Welke activiteiten of acties is de gemeente verder nog van plan voor de groep mantelzorgers 
in Huizen? Bekend is dat veel mensen zichzelf niet zien als mantelzorger. De extra gelden 
zouden (deels) ingezet kunnen worden om meer bewustwording te creëren bij onze inwoners. 

 
Graag een schriftelijk antwoord op deze vragen tijdig voor de raadsvergadering van 23 september 
a.s.. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan graag een mondeling antwoord in die raadsvergadering.  

Met vriendelijke groet, 

 
Margot Leeuwin 
namens de PvdA fractie   
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