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Schriftelijke vragen 

 

 

Vragen van de CDA-fractie d.d. 10-11-2016 inzake mantelzorg en zorgkosten 

Volgens cijfers van MEZZO, de Landelijke vereniging voor Mantelzorg en 

Vrijwilligerszorg, kreeg in 2015 85% van de mantelzorgers geen uitnodiging van de 

gemeente voor het keukentafelgesprek, over nieuw zorgaanbod voor hun naaste. Daar 

komt bij dat bij de totstandkoming van het nieuwe zorgaanbod nog eens 1/3 van de 

mantelzorgers heeft aangegeven dat er geen rekening is gehouden met hun wensen en 

behoeften. 40% van de mantelzorgers geeft zelfs aan, zich zwaarder belast te voelen 

door het nieuwe aanbod. 

 

Het CDA vindt mantelzorg erg belangrijk. Er zijn ongeveer 4 miljoen Nederlanders van 

18 jaar en ouder die jaarlijks mantelzorg verlenen (1 op de 3 volwassenen). De 

belangeloze inzet van mantelzorgers is van onschatbare waarde voor onze samenleving. 

De CDA-fractie is dan ook erg bezorgd over de genoemde cijfers en wil graag weten wat 

de situatie is in Hillegom. Daarom hebben wij de volgende vragen: 

 

1. Wat is het huidige beleid omtrent het betrekken van mantelzorgers bij de 

totstandkoming van een nieuw zorgaanbod?  

2. Wordt de mantelzorger standaard uitgenodigd bij het keukentafelgesprek?  

3. In het geval dit niet zo is, wat zijn de overwegingen om dit niet te doen? Bent u 

bereid om veranderingen op dit gebied door te voeren?  

4. Heeft het college signalen ontvangen van mantelzorgers die aangeven dat er geen 

rekening is gehouden met hun wensen en behoeften?  

 

Wat is gebruikelijke zorg? 

Het CDA maakt zich in dit kader zorgen over de belasting van mantelzorgers, die kan 

stijgen doordat er minder professionele zorg gegeven wordt. Het is daarom van belang 

dat duidelijk is wat voor onze gemeente de ondergrens is van gebruikelijke zorg. 

5. Wordt bij de indicatiestelling gekeken naar welke zorg gebruikelijk geacht moet 

worden en welke zorg daar dus boven uitstijgt?  

6. Heeft de gemeente beleid op dit vlak geformuleerd? 
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Te hoge zorgkosten 

Daar waar mantelzorg onvoldoende verleend kan worden en de kosten voor zorg 

gestegen zijn, kunnen (onder andere in het kader van de afschaffing van de WTCG/CER) 

problemen ontstaan. Hierbij heeft het CDA bijzondere aandacht voor de 

middeninkomens.  

7. In hoeveel situaties is er gebruik gemaakt van de bijzondere bijstand in situaties 

waar zorgkosten te hoog zijn geworden?  

8. Heeft de gemeente beleid geformuleerd over of zijn er situaties geweest van 

(lagere) middeninkomens waar de zorgkosten te hoog zijn geworden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


