
 

 

 Gemeente Roosendaal 

 Vincentiusstraat 7, Postbus 5000 

 4700 KA  Roosendaal 

 Telefoon 14 0165 

 Telefax (0165) 57 93 38 

 E-mail info@roosendaal.nl 

 Website www.roosendaal.nl 

    

 

 
 
Gemeenteraad Roosendaal 
Postbus 5000  
4700 KA Roosendaal 

 
 
 
contactpersoon : A. van Meer Roosendaal : 3-4-2020 

telefoonnummer : 14 0165 ons zaaknummer : 248165 

onderwerp : Aanpak motie middelen respijtzorg uw kenmerk :  

  bijlage(n) : - 

 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
In de raadsvergadering van 19 september is de motie ‘middelen respijtzorg’ aangenomen waarin u het 
college vraagt te komen met een voorstel voor innovatie Mantelzorgondersteuning waar acute respijtzorg 
onderdeel van uitmaakt.  
 
Hierbij informeren wij u over de aanpak en de daarbij behorende planning om te komen tot een breed 
gedragen voorstel/actieplan dat aansluit bij de daadwerkelijk behoefte vanuit de mantelzorgers.  
 
Om goed aan te sluiten bij de leefwereld van de mantelzorger en om inzicht te krijgen in de daadwerkelijk 
ondersteuningsbehoefte van mantelzorgers, wordt op basis van een gedeelde visie in gesprek gegaan met 
kleine groepjes mantelzorgers. De gesprekken worden gevoerd aan de hand van het spelen van een spel 
dat speciaal voor de gesprekssessies is bedacht. Ambitie is om zoveel mogelijk mantelzorgers te spreken en 
met name de groepen mantelzorgers waar binnen het huidige beleid speciale aandacht naar uitgaat. Dit zijn 
de jonge mantelzorger, werkende mantelzorger, mantelzorger met een migratieachtergrond en de 
mantelzorger van kwetsbare ouderen. 
 
Op basis van de input vanuit deze gesprekken met mantelzorgers gaan we met partners is gesprek om te 
kijken welke actielijnen we moeten volgen om te komen tot verbetering van de mantelzorgondersteuning. die 
aansluit bij de ondersteuningsbehoefte van uit de mantelzorgers. 
 
 
Het komen tot een maatwerkregeling gericht op ontlasting van de mantelzorger als opvolger van de HHT 
regeling maakt onderdeel uit van het voorstel/actieplan voortvloeiend uit de hierboven geschreven 
procedure.  
 
Parallel aan bovenstaande procedure wordt er een vragenlijst uitgezet bij mantelzorgers die op dit moment 
bekend zijn en gebruik maken van de mantelzorgondersteuning. Middels deze vragenlijst willen we graag te 
weten komen in welke mate het huidige ondersteuningsaanbod aansluit bij de behoefte van de mantelzorger.  
.  
De adviesraad Sociaal Domein wordt meegenomen gedurende het gehele proces. De adviesraad is 
gevraagd om vanuit de mantelzorgbehoefte advies uit te brengen over de acties die moeten landen in het 
actieplan.  
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De gesprekrondes met de mantelzorgers stonden oorspronkelijk gepland voor de periode maart tot en met 
mei en de partnersessie(s) in juni. Met deze planning zou het actieplan voor de zomervakantie gereed zijn.  
 
Vanwege de maatregelen rondom corona kunnen de gespreksessies met mantelzorgers en partners op dit 
moment geen doorgang vinden waardoor het hele proces vertraging oploopt. Wat de precieze vertraging 
gaat zijn, is op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Ondertussen vinden er wel 1 op 1 gesprekken plaats 
met mantelzorgers voor het ophalen van kwalitatieve informatie. 
 
We hopen het gehele proces in ieder geval dit jaar nog te doorlopen, zodat het actieplan vierde kwartaal van 
het jaar gereed is. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
Wethouder Zorg 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klaar Koenraad 

 


