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Geachte leden van de Raad,
Op 17augustus 2021 heeft mevrouw Leeuwin namens de fractie van de PvdA een brief
geschreven met vragen over mantelzorg. In deze brief geven we antwoord op deze vragen.
Uw inleiding op de vragen:
Uit recente artikelen is gebleken dat in Huizen alleen al zon 12.000 mantelzorgers naar
schatting actief zijn. Wij horen en lezen dat er onder meer behoefte is aan respijtllogeerzorg
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:
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1) Vraag: Wat gaat de gemeente doen met dit bedrag en is het mogelijk dat een deel
ervan (intern) geoormerkt wordt voor de mantelzorg?
Antwoord: De middelen die we ontvangen voor mantelzorg maken onderdeel uit van
de algemene uitkering. De gemeente Huizen heeft omtrent de algemene uitkering uit
het gemeentefonds het volgende uitgangspunt geformuleerd in de Nota van
Uitgangspunten. In deze nota stelt de raad o.a. de kaders vast van het financiële
beleid:
“De algemene uitkering uit het gemeentefonds is vrij besteedbaar, zonder oormerking
of verplichte besteding. Mutaties uit de algemene uitkering komen, tenzij daarover
specifieke afspraken zijn gemaakt, ten gunste/ten laste van het begrotingsresultaat.
Aanvullende inkomsten uit de algemene uitkering kunnen alleen na rapportage
worden benut.”
Bovenstaande betekent dat (extra) middelen die via het gemeentefonds
binnenkomen, in principe niet gereserveerd worden voor (extra) uitgaven. Alleen via
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rapportage (dus het maken van beleidskeuzes) worden middelen ter beschikking
gesteld. De algemene uitkering zijn namelijk niet geoormerkte middelen. Een
gemeente kan dan ook, afhankelijk van de lokale prioriteiten en de wettelijke
opgelegde taken, naar eigen inzicht bepalen welke middelen voor welke
beleidsterreinen beschikbaar moeten komen. Met betrekking tot mantelzorg is
afgerond €145.000 begroot. Dit is inclusief de bezuiniging op het
mantelzorgcornpliment van € 69.000. Hier heeft uw raad mee ingestemd bij de
bezuinigingen vorig jaar.
Uit het begrote bedrag worden de werkzaamheden van Versa Welzijn en de
Vrijwilligerscentrale met betrekking tot mantelzorg bekostigd evenals activiteiten rond
de dag van de mantelzorg en activiteiten voor jonge mantelzorgers.
2) Vraag: 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?
Antwoord: Versa Welzijn organiseert voor Huizen, Blaricum, Laren en Eemnes ook
dit jaar weer de Dag van de Mantelzorg. Op basis van feedback over voorgaande
jaren wordt dit jaar gekozen voor activiteiten op één locatie. De activiteiten die
georganiseerd worden zijn zeer divers, zoals een workshop van SeniorWeb, een
workshop bonbons maken tot een High tea. Ook wordt er een workshop ‘Durf te
vragen’ georganiseerd. Het doel van deze dag is aandacht geven aan de vele
mantelzorgers die er zijn en onze waardering naar hen uitspreken. Wanneer door
coronamaatregelen ontmoeting in november niet mogelijk is, hebben we een
alternatief bedacht: een attentie en een goody bag die opgehaald of wanneer nodig,
langs gebracht wordt.
3) Vraag: 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
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Antwoord: In 2019 zijn diverse mantelzorgers en professionals geïnterviewd om te
onderzoeken welke behoeftes er zijn bij mantelzorgers. Aan de hand hiervan is een
Plan van Aanpak Mantelzorg opgesteld voor de HBEL. Deze is in februari 2020 door
het college van B&W vastgesteld. De speerpunten in dit Plan van Aanpak zijn
‘communicatie over mantelzorg en mantelzorgondersteuning’ en ‘opgroeien met zorg
(jonge mantelzorgers)’. Zo is er een nieuwe folder Zorg je voor een ander?’ (zie
bijlage).
De mogelijkheid van een subsidie of ondersteuning door VWS betreft het faciliteren
van gemeenten om ‘de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te
vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze
voorzieningen te verminderen’. In Huizen is dit onderdeel van het Plan van Aanpak.
Er is een aanvraag bij VWS ngediend om de uitvoering van het Plan van Aanpak met
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extra budget en ondersteuning te kunnen versnellen. Deze aanvraag is ook door
Blaricum, Eemnes en Laren ingediend.
4) Vraag: Is de gemeente bereid om aandacht te besteden aan cie groep jonge
mantelzorgers, via een lesprogramma op de schoten? 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)
Antwoord: In het Plan van Aanpak Mantelzorg is een actie opgenomen met
betrekking tot jonge mantelzorgers. Vanuit ervaringen van andere gemeenten blijkt
dat het organiseren van leuke, ontspannende activiteiten een goed middel is om
jonge mantelzorgers erkenning te geven, te ondersteunen en op natuurlijke wijze met
lotgenoten contact te laten leggen om ervaringen uit te wisselen. We hebben
jongerenwerk van Versa Welzijn gevraagd activiteiten/ uitjes te organiseren voor
jonge mantelzorgers. Door de coronamaatregelen heeft het organiseren van
activiteiten voor jonge mantelzorgers helaas grotendeels stil gelegen.
Wat betreft het informeren van jonge mantelzorgers via scholen is op een eerder
moment de mogelijkheid besproken om vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale
Huizen gastlessen op scholen te laten geven om zodoende jeugd mantelzorg’ bij
kinderen onder de aandacht te brengen. Deze optie kan opnieuw onderzocht worden.
5) Vraag: 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.
Antwoord: Zie hiervoor het antwoord bij vraag 3. Wanneer het Plan van Aanpak is
uitgevoerd is op allerlei plekken informatie beschikbaar over mantelzorg en zullen
nieuwe mantelzorgers sneller op de hoogte zijn van het aanbod.
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Vragen
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met P. Mol Lous van het team
Ontwikkeling, bereikbaar op of via
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Hoogachtend,
en wethouders,

Heb ie een contactpersoon bij de
gemeente?
Bel dan naar het mobiele nummer
dat je gekregen hebt.

Contact

Vrijwilligerscentrale Huizen
Tel: 035 -5267553 / 06 -39699058
E-mail: info@vchuizennl
www.vchuizen.n(

Tel: (035) 528 12 47
E-maiL: info@maatschappetijkezaken.nt

Heb je geen contactpersoon?
Neem dan contact op met het
Intormatiepunt van de gemeente.

Jongerenwerker
Marouane M ‘Sadek, jongerenwerker, 06-13433170

Sociaal werkers
Marjolijn van Hilten, sociaal werker Huizen, 06-30098672
Serena Stad, sociaal werker Blaricum, Eemnes, Laren, 06-31995656

Versa Welzijn
Algemeen
E-mait: mfo@versawelzijn.nl
www. versawelzij n. nL / mantetzorgers

Algemene informatie
Kijk voor algemene informatie over mantetzorg op
wwwmaatschappe[ijkezaken.nl of bel 035- 5281247
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Blaricurn
Eernnes

Laren

—

In deze folder informeren wij je over wat mantelzorg
is en welke ondersteuning je kunt ontvangen
wanneer je mantelzorger bent.

Zorg je voor een ander?

‘

Huizen

Maatschappelijke Zaken

Kijk op de achterkant van deze folder voor de
contactinformatie.

Waarmee kunnen we je helpen?
Als je voor iemand zorgt en je hebt daarbij hulp
nodig als het te zwaar wordt, bespreek dit dan
met de huisarts of sociaal werker van Versa Welzijn.
De sociaal werker kan informatie geven en ondersteiinin
bieden bij het vinden van mogelijke oplossingen.

Hoe gaat het met jou?
Heb jij nog wel tijd voor ontspanning en
voor vrienden? Voor gewoon eens een
moment voor jezelf? Een moment waarop
je eens niet verantwoordelijk hoeft te zijn?
Je kiest er namelijk niet altijd zelf voor om
manteLzorger te zijn, het overkomt je. En het zo’ gen
kan langer duren dan je van tevoren had gedacht.
Daarom is het belangrijk dat je niet alleen goed voor
de ander zorgt, maar ook aandacht voor jezelf hebt.

Zorg jij voor een chronisch zieke, gehandicapte of huLpbehoevende ouder, kind.
ander familielid, vriend of buur? Dan ben je manteLzorger. Je hoeft jezelf
natuurlijk geen mantetzorger te noemen. Het gaat erom dat je Langdurig voor
iemand zorgt vanuit je persoonlijke betrokkenheid. Het is vaak fijn om er voor
een dierbare te zijn. Het geeft voldoening en toch kan deze zorgtaak zwaar zijn.
Eerst denk je dat doe ik wel even’, maar dan blijkt het ingrijpender of
langduriger te zijn.

Zorg je voor een ander?

ManteLzorg

Activiteiten voor jongere mantelzorgers
Is er bij jou thuis iemand chronisch ziek of gehandicapt? Maak jij je zorgen
omdat één van je ouders, broer of zus lichamelijk, psychisch ziek of gehandicapt
is? Ben jij een jongere die hiermee te maken heeft? Of ken jij een jongere?
Jongerenwerk van Versa Welzijn organiseert praktische hulp en activiteiten voor
jonge mantelzorgers tussen de 10 en 23 jaar. Neem voor informatie contact op
met Jongerenwerk van Versa Welzijn.

Extra aandacht voor mantetzorgers
Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren organiseren elk jaar activiteiten op en rond
de dag van de mantelzorg op 10 november. Via de lokale krant en sociat media
word je hierover geinformeerd.

Vervangende zorg (respijtzorg)
Je kunt alleen goed voor een ander zorgen als je ook tijd voor jezelf hebt. Dit
kan gaan om een uurtje sporten of een avondje voor jezelf. Ook kan het gaan
over dagbesteding of logeeropvang voor degenen voor wie je zorgt. Dit noemen
we ook wel vervangende zorg (respijtzorg). Dat kan bij jou thuis of buitenshuis.
Welke zorg je kiest, hangt af van je wensen en de wensen van degene voor wie
je zorgt. Heb je behoefte aan vervangende zorg? Neem dan contact op met de
gemeente of met Versa Welzijn om de mogelijkheden te bespreken.

Praktische hu’
Soms kan praktische hulp heel welkom zijn. Denk aan hulp voor eenvoudige
klusjes in en om het huis of vervoer naar het ziekenhuis. Neem hiervoor in
Eemnes, Btaricum en Laren contact op met Versa Welzijn of in Huizen met de
Vrijwilligerscentrale Huizen.

individuele ondersteuning er ontactgroepen/cursussen
Voor persoonlijke vragen en ondersteuning kun je altijd terecht bij Versa Welzijn
en bij de gemeente. Versa Welzijn biedt daarnaast ook contactgroepen en
cursussen rondom een bepaald ziektebeeld (dementie of Niet Aangeboren
Hersenletsel (NAH)).

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-uwgemeente-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-uwgemeente-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

