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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
faillissement SIZT 

2267103  11 september 2018 

Geachte heer Rillmann, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

Op 6 augustus jl. heeft u raadsvragen gesteld over het faillissement van de Stichting Informele 

Zorg Twente (SIZT). Via deze brief zullen wij deze vragen beantwoorden.  
 

Voordat wij tot beantwoording van de vragen over gaan, willen wij kort ingaan op de 
werkzaamheden die SIZT voor de gemeente Hengelo uitvoert. Het betreft namelijk alleen de 

ondersteuning van een specifieke doelgroep, de jonge mantelzorgers. Voor hen is in de loop der 
tijd een afgestemd ondersteuningsaanbod gerealiseerd, bestaande uit lotgenotenactiviteiten, 

cursussen, individuele ondersteuning en ervaringsmaatjes. Deze activiteiten van SIZT worden altijd 
met Wijkracht afgestemd en uitgevoerd. De overige mantelzorgondersteuning wordt in Hengelo 

verzorgd door Wijkracht. Om dit goed uit te kunnen voeren heeft Wijkracht 
mantelzorgondersteuners overgenomen van SIZT. Dan nu de antwoorden op uw vragen. 

 
1. In hoeverre is het college op de hoogte van het faillissement van de SIZ en heeft zij hier eerder 

signalen van ontvangen? 
Het college is op de hoogte van het faillissement van de SIZT. Het faillissement kwam voor ons 

niet als een verrassing. Wij hebben zelf meermaals onze zorgen bij het SIZT geuit over hun 
financiële positie.  

 
2. Is het college bereid om (mogelijk met andere gemeenten) met de curator te onderzoeken of 

een doorstart van de SIZ mogelijk is?  
Deze vraag is inmiddels achterhaald, omdat bekend is geworden dat er een doorstart komt van 

de SIZT. Het college is in overleg met de stichting over voortzetting van de werkzaamheden in 
2018 ten behoeve van de jonge mantelzorgers in Hengelo. Voor 2019 zullen wij opnieuw kijken 

of en zo ja welke werkzaamheden SIZT voor ons kan uitvoeren.  
 

3. Als een doorstart van de SIZ niet mogelijk blijkt, is het college dan bereid (gezien 
verplichtingen uit de WMO) verantwoordelijkheid te nemen en zelf een initiatief te ontplooien 

om de mantelzorgers te ondersteunen? 
Deze vraag is niet meer van toepassing. 

 
Wij veronderstellen uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


