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Beste leden van de raad , 

 

Tijdens de behandeling van de Begroting 2023 (8 november 2022) heeft de Seniorenpartij een motie 

ingediend over mantelzorg en respijtzorg. Na een wijziging heeft het college besloten de motie over 

te nemen. Middels deze brief informeren wij u over hoe uitvoering is, en wordt, gegeven aan de 

motie. De Seniorenpartij roept het college in het dictum van de motie op tot: 

1. Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, waaronder respijtzorg, in overleg met 

betrokken partijen te blijven door ontwikkelen, waardoor respijtzorg op maat voor meer 

mantelzorgers toegankelijk wordt; 

2. De voorlichting aan mantelzorgers goed op orde te hebben en te intensiveren, zodat deze 

tijdig hulp kunnen zoeken, ondanks een eventueel gevoel van tekortkoming en te evalueren 

of ook bij gebleken noodzaak respijtzorg op tijd beschikbaar kan zijn; 

3. Samen met mantelzorgers en het Mantelzorgcentrum te onderzoeken (ook in relatie tot 

andere steden) of het aanbod logeer- en respijtzorg voldoende aansluit bij de vraag en de 

diversiteit van mensen die mantelzorg ontvangen. En daarvoor zo nodig voor het einde van 

2022 met verbetervoorstellen naar de raad te komen; 

4. Het gesprek te voeren met het Mantelzorgcentrum om het besluit over eventuele toekenning 

niet langer te laten duren dan maximaal één tot twee weken na ontvangst van het verzoek; 

5. Het tarief aan te passen naar een reële bijdrage in overleg te bepalen met het 

Mantelzorgcentrum. 

 

Uitvoering motie  

 

Samen met het Mantelzorgcentrum proberen wij mantelzorgers zo goed als mogelijk te ondersteunen. 

Dit doen we met informatie, het aanbieden van respijtzorg en een jaarlijks moment waarbij we bewust 

stilstaan bij mantelzorgers en hen bedanken middels een blijk van waardering. De motie van de 

Seniorenpartij voelt voor ons als een steun in de rug. Hieronder reageren we per oproep.  
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1: Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, waaronder respijtzorg, in overleg met betrokken 

partijen te blijven door ontwikkelen, waardoor respijtzorg op maat voor meer mantelzorgers 

toegankelijk wordt; 

 

Respijtzorg bestaat grofweg uit 3 mogelijkheden. De inzet van respijthulpen van het 

Mantelzorgcentrum, dagbesteding en kortdurend verblijf.  

1. Op de website mantelzorgvrij.nl bieden respijthulpen sinds kort persoonlijk hun hulp en 

ondersteuning aan waardoor makkelijker een match gevonden kan worden.  

2. Dagbesteding is ingekochte ondersteuning met lopende contracten met veel verschillende 

aanbieders. Regelmatig zijn er accountgesprekken en er zijn geen signalen bekend dat dit 

aanbod niet toereikend is voor deze doelgroep.  

3. Kortdurend verblijf wordt eveneens getoond op de website mantelzorgvrij.nl maar dat 

aanbod is niet in overeenstemming met het gecontracteerde aanbod in onze regio. Het 

huidige aanbod is ingekocht en kent lopende contracten. Hierover is afstemming met het 

Mantelzorgcentrum. In maart 2023 zullen wij ons lopende contract openstellen voor 

aanbieders van kortdurend verblijf. In februari zullen wij deze openstelling voorbereiden met 

ons gecontracteerde aanbod en het aanbod van de website. We onderzoeken dan de 

mogelijkheden voor een nieuw tarief en mogelijk ook aanvullende eisen aan het product. 

Tevens zullen we de aanbieders van de website vragen in te schrijven op de 

toetredingsronde zodat ons gecontracteerde aanbod meer overeenkomt met de website.  

Recent en in de nabije toekomst worden stappen gezet om respijtzorg op maat nog beter 

toegankelijk te maken voor mantelzorgers. Samen met het Mantelzorgcentrum proberen we de 

verschillende opties goed bij mantelzorgers én cliënten zo goed als mogelijk onder de aandacht te 

brengen.  

 

2: De voorlichting aan mantelzorgers goed op orde te hebben en te intensiveren, zodat deze tijdig 

hulp kunnen zoeken, ondanks een eventueel gevoel van tekortkoming en te evalueren of ook bij 

gebleken noodzaak respijtzorg op tijd beschikbaar kan zijn; 

 

De consulenten nemen bij een gesprek altijd de situatie van een mantelzorger mee. Daarbij zijn zij 

goed op de hoogte van de mogelijkheden van het Mantelzorgcentrum en zullen een client en zijn 

mantelzorger hier ook altijd op wijzen als dit aan de orde is. In gesprekken tussen het 

Mantelzorgcentrum en de gemeente zoeken we zoveel mogelijk afstemming over de inzet van 

respijtzorg en waar dat beter kan.  

 

3: Samen met mantelzorgers en het Mantelzorgcentrum te onderzoeken (ook in relatie tot andere 

steden) of het aanbod logeer- en respijtzorg voldoende aansluit bij de vraag en de diversiteit van 

mensen die mantelzorg ontvangen. En daarvoor zo nodig voor het einde van 2022 met 

verbetervoorstellen naar de raad te komen; 

 

Het Mantelzorgcentrum heeft het regiepunt respijt opgericht met als doel vraag een aanbod op 

elkaar af te stemmen. Hierover voeren we op regelmatige basis het gesprek samen met andere 

gemeenten in de Kop van Noord Holland en de regio Alkmaar. Het continue monitoren van het vraag 

en aanbod rond logeer- en respijtzorg via het regiepunt respijt maakt het mogelijk dat we gezamenlijk 

(Mantelzorgcentrum en gemeenten) kunnen bijsturen als dit nodig blijkt.  

 

4: Het gesprek te voeren met het Mantelzorgcentrum om het besluit over eventuele toekenning niet 

langer te laten duren dan maximaal één tot twee weken na ontvangst van het verzoek; 

 

We zijn in overleg met gemeenten in de regio om te komen tot een eenduidig aanvraagproces 

waarbij de inwoner vlot geholpen wordt maar waar bij ook aan de eisen van de Wet (Wmo) wordt 

voldaan. Het doel is altijd een zo kort mogelijk proces van ontvangst verzoek tot het besluit over 
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eventuele toekenning. De overleggen over een eenduidig aanvraagproces moeten de 

procestermijnen verder terugbrengen.  

 

In Schagen is op dit moment geen wachtlijst voor het oppakken van meldingen. De melding wordt bij 

de telefonische toegang opgepakt en daar wordt de eerste uitvraag gedaan. Indien daaruit al 

duidelijk blijkt dat er sprake is van spoed zal dat ook zo doorgezet worden naar het wijkteam en kan 

de aanvraag snel uitgevoerd worden. In z’n algemeenheid wordt er op casusniveau bepaald of iets 

prioriteit heeft. Een inwoner die een woningaanpassing nodig heeft alvorens hij met ontslag uit de 

revalidatie kan heeft bijvoorbeeld ook spoed.   

 

5: Het tarief aan te passen naar een reële bijdrage in overleg te bepalen met het Mantelzorgcentrum. 

 

De voorbereidende bijeenkomst op de toetredingsronde in februari 2023 (zie reactie onder 1) is onder 

andere bedoeld om gezamenlijk naar het huidige tarief te kijken.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen 

 

 

 

De heer A.S. Meijer 

gemeentesecretaris 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

burgemeester 

 

 

 

 

 


