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Aanleiding 

In de beraadslaging van 21 juli  over de kadernota is de motie ‘respijtzorg voor mantelzorgers’ 

aangenomen. De Raad heeft het college verzocht om de druk op mantelzorgers te verlichten door 

middel van extra respijtzorg. U stelt hiervoor een  bedrag van € 100.000 beschikbaar. Het college is 

gevraagd om voor 2017 te komen met een voorstel voor inzet van deze middelen.  

 
Beoogd effect 

Uitvoering van de motie ‘respijtzorg voor mantelzorgers’ dat als doel heeft overbelasting bij 

mantelzorgers te voorkomen door het uitbreiden en/of versterken van het respijtzorgaanbod in 

Roosendaal. 

 
Argumenten 

1.1. Dit is een geconstateerd hiaat in het huidige respijtaanbod 

Op basis van het overzicht van het huidige respijtaanbod (zie bijlage) en gesprekken met het 

mantelzorgsteunpunt is geconstateerd dat er geen signalen zijn dat het respijtaanbod onvoldoende 

of niet dekkend is voor het planbare tijdelijke gebruik. Wel is vastgesteld dat de drempel voor 

gebruikmaking van het geïndiceerde respijtaanbod hoog is door de bestaande bureaucratie (rondom 

het indicatiestellingtraject). Voorgesteld wordt de extra middelen in te zetten voor het organiseren 

en regelen van respijtzorg bij een acute (mantel)zorgvraag waarbij procedures zijn vereenvoudigd en 

geflexibiliseerd. 

 

1.2. Dit sluit aan bij de inhoud motie respijtzorg voor mantelzorgers 

Met het organiseren van de mogelijkheid voor acute respijtzorg op maat zonder indicatie wordt het 

huidige respijtaanbod uitgebreid en versterkt. Daarnaast speelt dit aanbod in op de constatering dat 

de huidige mogelijkheden voor respijtzorg die worden geboden redelijk veel vraagt van 

mantelzorgers om te organiseren. 

 

1.3. Het voorstel past in het ingezette beleid 

Een uitgangspunt van het gemeentelijk Wmo-beleid is het leveren van maatwerk. Dus ook 

mantelzorg op maat. Mantelzorgers moeten de mogelijkheid hebben respijtzorg te organiseren zoals 

dat voor hen nodig is en op het moment dat het voor hen nodig is. Mantelzorgers die voor hun 

partner of kind zorgen, doen veelal de mantelzorg in belangrijke mate alleen. Als zij uitvallen, kan 

onmiddellijke opvang van de zorgvrager nodig zijn. Welke vorm van acute respijtzorg passend is, kan 

echter per geval verschillen en vraagt dus om maatwerk. Met dit voorstel wordt hieraan 

tegemoetgekomen. Er wordt ingezet op flexibele mogelijkheden voor inzet van respijtzorg, zo min 

mogelijk gehinderd door regels of schotten. 

 

2.1 Dit past in de huidige opdracht van het mantelzorgsteunpunt 

Het mantelzorgsteunpunt heeft in hun opdracht staan dat zij een op de behoefte gericht aanbod aan 

respijtvoorzieningen dient te realiseren. Daarbij is gesteld dat zij weliswaar de verantwoordelijkheid 

heeft passend aanbod te organiseren, maar dat het mantelzorgsteunpunt niet voor al het aanbod 

zelf als uitvoeringsorganisatie dient te fungeren. In het programma van eisen aan het 

mantelzorgsteunpunt is het volgende opgenomen “Daar waar een bepaald 

ondersteuningsaanbod/voorziening beter door een andere partij(en) georganiseerd kan worden 
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(i.v.m. bepaalde kennis, expertise, netwerk) dient Groenhuysen WMO BV. hieromtrent (prestatie- en 

budget)afspraken te maken met die betreffende partij(en) als onderaannemer.   

2.2. Het mantelzorgsteunpunt heeft het juiste netwerken en de expertise 

De mantelzorgconsulenten hebben reeds een volledig overzicht van het respijtaanbod en hebben 

contacten met de aanbieders van respijtzorg in onze regio. Daarnaast hebben ze goede 

samenwerkingsafspraken met de toegangsorganisatie Wegwijs m.b.t. ondersteuning van 

mantelzorgers. Tot slot hebben de mantelzorgconsulenten de expertise om goed te kunnen 

beoordelen welke vorm van respijtzorg passend is in een bepaalde situatie.  

 

3.1. Dit is het bedrag wat door de raad beschikbaar is gesteld 

De Raad heeft besloten € 100.000 te alloceren voor uitvoering van de motie ‘respijtzorg voor 

mantelzorgers’. 

 

4.1 Hierdoor wordt gehoor gegeven aan de mening en uitspraak van de Raad dat het belangrijk is dat 

mantelzorgers worden bereikt voor ondersteuning 

Het bereiken van mantelzorgers en met name ervoor zorgen dat het aanbod op het juiste wijze, op 

het juiste moment bij de juiste personen terechtkomt, is zeer belangrijk en continu een punt van 

aandacht.   Vandaar dat wordt voorgesteld om de volgende randvoorwaardelijke zaken te 

‘versterken’:  

- Informatievoorziening: overzichtelijker en bekender maken van het respijtaanbod (website, 

‘respijtboekjes’). Hierin dient expliciet de mogelijkheid voor acute respijtzorg op maat in 

meegenomen te worden.  

- PR en communicatie: extra inzet voor het ‘vinden’ van  Mantelzorgers. En extra PR en 

communicatie m.b.t. de mogelijkheid voor acute respijtzorg op maat. 

 

4.2 Binnen het contract is nog ruimte voor extra inzet op deze ‘reguliere taken’ van het 

mantelzorgsteunpunt 

Aangezien de informatievoorziening en PR/communicatie m.b.t. mantelzorgondersteuning tot de 

reguliere taken van het mantelzorgsteunpunt behoren, is er gekeken naar de mogelijkheid om deze 

extra inzet op de randvoorwaardelijke zaken te bekostigen vanuit het basis contractbedrag aan het 

mantelzorgsteunpunt. Vanuit het mantelzorgsteunpunt is aangeven dat dit, gezien de toegepaste 

indexering op de subsidiebedragen, mogelijk is waardoor de € 100.000 volledig kan worden 

aangewend voor het organiseren en bekostigen van acute respijtzorg op maat zonder indicatie.    

 
 
Kanttekeningen 

3.1  Mogelijk is dit bedrag niet toereikend 

Doordat het hier gaat om nieuw aanbod (en ook nog op basis van maatwerk) zijn er geen 

ervaringscijfers voor handen waarop een reële inschatting gemaakt kan worden van het gebruik van 

dit aanbod. 
 
Financiën 

Dit voorstel wordt gedekt uit de middelen die door de Raad hiervoor zijn gealloceerd in de begroting 

2017. 
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Communicatie 

Bij aanname van dit raadvoorstel zal aan het mantelzorgsteunpunt formeel de opdracht worden 

verstekt om, in samenwerking en afstemming met Wegwijs en alle partners die respijtzorg (kunnen) 

bieden, te organiseren dat het respijtzorgaanbod in de gemeente Roosendaal uit wordt gebreid met 

de mogelijkheid tot het inzetten van acute respijtzorg op maat zonder indicatie 

 

Een goed PR en communicatietraject over dit nieuwe respijtaanbod maakt onderdeel uit van deze 

opdracht. 
 
Vervolg 

In het laatste kwartaal van 2017 zal een evaluatie plaatsvinden, waarna u als raad zal worden 

geïnformeerd over de resultaten van dit raadsvoorstel. 

Bij een positieve evaluatie zal, wanneer hiervoor geen ruimte gevonden kan worden binnen de 

reguliere begroting, een apart raadsvoorstel worden ingebracht voor het structureel maken van de 

middelen voor  het inzetten van acute respijtzorg op maat zonder indicatie. 

 
 
Bijlagen 

1. Overzicht huidig respijtaanbod 


