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De gemeenteraad van Schagen in vergadering bijeen op dinsdag 8 november 2022; 

 

Constaterende dat: 

 

• Er bij de gemeente Schagen veel aandacht is voor mantelzorg wat o.a. blijkt uit 

het mantelzorgcompliment en het feit dat de gemeente Schagen respijtzorg 

nadrukkelijk heeft opgenomen in de afspraken met wijkteams en de ingekochte 

maatwerk arrangementen respijtzorg; 

• Mantelzorgers omzien naar hun medemens en daarmee een grote bijdrage 

leveren aan de maatschappij; 

• Mantelzorgers door het geven van liefdevolle zorg zelf overbelast kunnen raken; 

• Mensen die mantelzorg ontvangen de mogelijkheid hebben om tijdelijk in logeer- 

of respijtzorg te verblijven; 

• De inzet van logeer- en respijtzorg preventief ondersteunt tot duurzaam zorgen; 

• Te weinig mantelzorgers bekend zijn met de mogelijkheid om via het sociaal 

wijkteam respijtzorg aan te vragen wat tot uiting komt in het aantal aanvragen 

van respijtzorg; 

• Respijtzorg al weken van tevoren aangevraagd moet worden (6 tot 8 weken) en 

dit zou gemakkelijker of praktischer kunnen; 

• Een divers aanbod van logeer- en respijtzorg hieraan bij kan dragen; 

• Er op dit moment – blijkt ook uit navraag bij het mantelzorgcentrum – er te 

weinig aanbod en diversiteit in aanbod is omdat er veel verschillende mensen zijn 

die mantelzorg ontvangen met verschillende behoeften; 

• Het aanbod van respijtzorg te klein is, er in spoed gevallen te weinig 

opvangcapaciteit bij instellingen beschikbaar is en dat bij de ELV (eerste lijns 

verblijfsbedden) men pas 1 week van tevoren kan bellen m.b.t. de 

beschikbaarheid; 

• De vergoeding van bed bad en brood te laag of onvoldoende is;  

 

Overwegende dat: 

 

• Mantelzorg, als onbetaalde en vaak langdurige zorg of hulp bij dagelijkse 

activiteiten, voor zieke familieleden of vrienden, overbelasting kan veroorzaken; 

• Overbelasting van mantelzorgers een risico is voor de continuïteit van de door de 

mantelzorgers geboden zorg en ondersteuning aan kwetsbare inwoners; 

• Respijtzorg, mits op de juiste termijn in de meest effectieve vorm beschikbaar, 

een belangrijk middel is om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen;  

• De behoefte aan respijtzorg gepaard kan gaan met een gevoel van tekortkoming 

bij de mantelzorger waardoor de kans bestaat dat er te laat hulp gezocht wordt; 

• Het van belang is om in gezamenlijkheid met betrokken partijen te komen tot een 

verdere ontwikkeling van het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers; 
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Roept het college op om: 

 

• Het ondersteuningsaanbod voor mantelzorgers, waaronder respijtzorg, in overleg 

met betrokken partijen te blijven door ontwikkelen, waardoor respijtzorg op maat 

voor meer mantelzorgers toegankelijk wordt; 

• 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; 

• 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; 

• De toekenning niet langer te laten duren tot maximaal één tot twee weken na 

ontvangst van het verzoek; 

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

Mantelzorgcentrum; 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

 

De fractie van de Seniorenpartij Schagen 

M. Mulder- Keij, 

Fractievoorzitter. 

  


