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Fractie Gewoon Lokaal!
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Steenbergen, 29 januari 2019

Geachte raadsleden,

Op donderdag 10 januari heeft u een raadsmededeling ontvangen over de 
Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) in 2019. De brief die mantelzorgers hebben 
ontvangen over de HHT in 2019 is aanleiding geweest voor u om op basis van 
artikel 40 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad schríftelijke vragen te stellen.

Uw vragen hebben wij hieronder herhaald. Achter iedere vraag vindt u meteen 
ons antwoord daarop.

1. Waarom wordt er in de brief geen melding gemaakt van de nieuw op te 
zetten regeling voor mantelzorgers?

Ons antwoord: In de brief die mantelzorgers over de HHT hebben ontvangen 
wordt de regeling genoemd die wij willen treffen voor die mantelzorgers die te 
maken hebben met een zware belasting. In de brief staat dat deze mantelzorgers 
een beroep kunnen doen op de maatwerkvoorziening Huishoudelijke 
Ondersteuning: "Omdat wij veel waarde hechten aan het bieden van passende 
ondersteuning aan mantelzorgers, willen we waar mogelijk mantelzorgers die te 
maken hebben met een erg belastende situatie, toch blijven ondersteunen. 
Mantelzorgers die meer zorg en ondersteuning verlenen dan normaal gesproken 
verwacht mag worden in een gezinssituatie, kunnen daarom een beroep doen op een 
reguliere maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning. Indien u gebruik wilt 
maken van deze voorziening, dan kunt u bellen naar Vraagwijzer. Er zal dan een 
gesprek plaats vinden waarin wordt gekeken naar uw situatie."

2. Waarom wordt er in de brief niet verwezen naar het gesprek dat de 
mantelzorger gaat krijgen met Vraagwijzer?

Ons antwoord: In het bovenstaande citaat kunt u teruglezen dat in de brief 
verwezen wordt naar het gesprek met Vraagwijzer. Mantelzorgers kunnen zelf het
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initiatief nemen tot het maken van een afspraak bij Vraagwijzer, maar ook de 
zorgaanbieder die nu de HHT biedt of het Steunpunt mantelzorg kunnen hierbij 
ondersteunend zijn. In 2018 maakten 22 mantelzorgers gebruik van de HHT. 
Inmiddels heeft al een aantal mantelzorgers een afspraak gemaakt bij 
Vraagwijzer.

3. Bent u het eens dat deze brief voor onrust zorgt onder mantelzorgers die 
gebruik maken van de HHT? Wat is uw visie daarop?

Ons antwoord: Wij zijn ons ervan bewust dat een verandering in de bestaande 
regeling voor mantelzorgers tot vragen leidt. Het college heeft getracht de 
communicatie hierover zo zorgvuldig en duidelijk mogelijk te laten verlopen. 
Vooraf is de brief kortgesloten met de inhoudelijk betrokkenen, waaronder het 
Steunpunt mantelzorg en de Wmo collega's bij Vraagwijzer. Tot op heden 
bereiken ons geen signalen van onrust onder mantelzorgers. Bij Vraagwijzer, het 
Steunpunt mantelzorg en zorgaanbieders zijn enkele telefoontjes binnen 
gekomen en vragen gesteld naar aanleiding van de brief. Ook via onze 
gemeentelijke kanalen zijn er geen signalen van onrust. Bij iedere mantelzorger 
zal op basis van een gesprek bekeken kunnen worden welke ondersteuning 
passend is.

4. Bent u het eens dat deze brief er niet aan bijdraagt dat de mantelzorger 
zich gerespecteerd en gewaardeerd voelt? Een uitgangspunt dat deze gemeente 
wel hoog in het vaandel heeft staan. Graag uw visie hierop.

Ons antwoord: Het college deelt uw mening op dit punt niet. In de brief wordt 
aangegeven dat het college veel waarde hecht aan het bieden van passende 
ondersteuning aan mantelzorgers: "Omdat wij veel waarde hechten aan het 
bieden van passende ondersteuning aan mantelzorgers, willen we waar mogelijk 
mantelzorgers die te maken hebben met een erg belastende situatie, toch blijven 
ondersteunen". Tevens worden de mogelijkheden van het Steunpunt mantelzorg 
in de gemeente nog eens onder de aandacht gebracht om mantelzorgers uit te 
nodigen hier gebruik van te maken.

5. Welke acties gaat u ondernemen om ervoor te zorgen dat de 
mantelzorgers zo snel mogelijk op de hoogte zijn van de juiste informatie?

Ons antwoord: De betrokken partners zijn allemaal goed geïnformeerd over het 
eindigen van de HHT regeling enerzijds en het bieden van andere vormen van 
ondersteuning anderzijds. Zij kunnen mantelzorgers ondersteunen in het proces. 
In overleg met het Steunpunt mantelzorg zal een passende manier gezocht 
worden om de informatie nogmaals bij iedere mantelzorger die gebruik maakte 
van de regeling onder de aandacht te brengen. In 2018 maakten 22 
mantelzorgers gebruik van de HHT, inmiddels heeft een aantal van hen zich al 
gemeld bij Vraagwijzer en zijn er afspraken ingepland.

6. Wat gaat u eraan doen om te voorkomen dat dergelijke onvolledige 
informatie in het vervolg nog bij de doelgroep terecht komt?
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Ons antwoord: Het college is niet van mening dat de doelgroep onvolledig 
geïnformeerd is, maar heeft wel de intentie om de boodschap te herhalen om 
zoveel mogelijk mantelzorgers te bereiken.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Steenbergeņí, 
de secretaris, de burgemeester,

den Belt, MBA
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