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Aan de Raad,

In uw vergadering van 4 juli 2019 is gesproken over de motie Ondersteuning Mantelzorgers van 
Gewoon Lokaal. De portefeuillehouder heeft u op 4 juli de toezegging gedaan dat de voorstellen uit 
de motie opgepakt zouden worden. In deze raadsmededeling informeren we u over de stappen die 
sindsdien gezet zijn.

Context
De landelijke vereniging MantelzorgNL ontsluit voor alle gemeenten cijfers over het aantal 
mantelzorgers. Voor de gemeente Steenbergen wordt aangegeven dat er 1.068 mantelzorgers in de 
gemeente zijn die langdurig en intensief zorgen. De gemeente Steenbergen richt zich in haar beleid 
voornamelijk op deze mantelzorgers; mantelzorgers die langer dan drie maanden aaneengesloten 
en meer dan 8 acht uur per week hulp en ondersteuning bieden.

Wmo voorzieningen
Tijdens het keukentafelgesprek dat vanuit de Wmo gevoerd wordt, wordt onderzocht of er behoefte 
is aan maatregelen ter ondersteuning van de mantelzorgen Het onderzoeken van mantelzorg in de 
gezinssituatie is onderdeel van het werkproces en verankerd in de Verordening maatschappelijke 
ondersteuning. De afgelopen maanden hebben de Wmo consulenten van de gemeente Steenbergen 
de vragen en geboden oplossingen geïnventariseerd. In een periode van drie maanden zijn er in 
totaal 148 maatwerkvoorzieningen ingezet vanuit de Wmo. Van deze maatwerkvoorzieningen zijn 51 
(34,50Zo) voorzieningen ingezet ter ontlasting van de betrokken mantelzorger. Het betrof veelal 
oudere echtparen waar overbelasting dreigde of speelde.

Van de 51 voorzieningen die verstrekt zijn betrof het:
11 keer dagbesteding 
7 keer individuele begeleiding 
1 keer respijtzorg
32 keer huishoudelijke ondersteuning

Als we deze lijn doortrekken naar een jaar kunnen we ervan uitgaan dat circa 200 mantelzorgers 
ontlast worden doordat er maatwerkvoorzieningen voor hun partner ingezet worden. Dit zijn 
nieuwe aanvragen naast de voorzieningen die in het verleden al ingezet zijn ter ontlasting.
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Steunpunt mantelzorg Steenbergen
Naast de ondersteuning vanuit Wmo maatwerk wordt er ook veel ondersteuning geboden vanuit 
het Steunpunt mantelzorg Steenbergen. Het steunpunt heeft ruim 650 geregistreerde 
mantelzorgers in beeld, organiseert activiteiten en staat klaar met informatie en advies.

In het kort wordt er de volgende dienstverlening geboden:
1. Informatie en advies (individuele gesprekken en informatieavonden).
2. Vrijwillige respijthulp (vrijwilligers worden ingezet ter ontlasting).
3. Contactgroepen (uitwisselen van ervaringen en elkaar tot steun zijn, onder andere voor partners 
van mensen met dementie).
4. Mantelzorgwaardering (middels de 'Samen in Steenbergen' pas ontvangen mantelzorgers een 
jaarlijkse waardering en wordt de dag van de mantelzorg georganiseerd).
5. Voorlichting op scholen en activiteiten ter ontspanning en om ervaringen uit te wisselen voor 
jonge mantelzorgers.

Landelijke ontwikkelingen
De landelijke vereniging MantelzorgNL vraagt specifieke aandacht voor de volgende doelgroepen:
- Mantelzorg tijdens de palliatieve fase 
-Jonge mantelzorgers
- Een naaste met psychische of psychiatrische problemen

De belangrijkste thema's die benoemd worden zijn geldzaken, wonen, werk, delen van de zorg, en 
steun en advies.

Het Steunpunt mantelzorg Steenbergen participeert samen met de steunpunten in Bergen op Zoom 
en Woensdrecht in het landelijke traject "In voor Mantelzorg Thuis". In dit traject wordt gezocht naar 
mogelijkheden voor betere lokale samenwerking en worden vragen beantwoord als 'Wat hebben 
mantelzorgers nodig om de draaglast te verminderen?'.

Beleidsontwikkeling
Het college werkt vanuit het Beleidsplan sociaal domein Brabantse Wal gemeenten 2018-2021 de 
komende periode aan een integraal uitvoeringsprogramma mantelzorg waarin de bovenstaande 
punten een plek krijgen. Evenals de Wmo vraagstukken zal er aandacht besteedt worden aan 
mantelzorg binnen dejeugdwet en andere aanpalende beleidsterreinen. Het uitvoeringsprogramma 
wordt u eind 2020 ter kennisname aangeboden.
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