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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 

waardering mantelzorgers 

2267108  14 januari 2019 

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 de waardering van mantelzorgers. Nu wij helder 

hebben hoe de ondersteuning aan jonge mantelzorgers kan worden gecontinueerd, kunnen wij uw 
vragen beantwoorden.  

 
In uw brief stelt u dat met het verdwijnen van de Stichting Informele Zorg Twente het steunpunt 

voor mantelzorgers in Hengelo verdwijnt. Dit is niet het geval. Gemeente Hengelo heeft de 
ondersteuning van volwassen mantelzorgers sinds 2015 bij Wijkracht ondergebracht. 

 
De SIZ bood in 2018 wél ondersteuning aan Hengelose jonge mantelzorgers. Direct na de 

berichten over het faillissement hebben wij met de curator de mogelijkheden voor voortzetting van 
dit werk voor de rest van dit jaar besproken. Doordat er een overnamekandidaat voor de SIZ werd 

gevonden, kon de garantie gegeven worden dat het werk voor jonge mantelzorgers in 2018 
ongewijzigd voortgezet kon worden. Wij kunnen nu berichten dat dit voor 2018 goed heeft 

uitgepakt: het aanbod voor Jonge Mantelzorgers is onveranderd voorgezet en zij hebben geen 
nadelige gevolgen ondervonden van de situatie rond de SIZ. Wij kunnen u meedelen dat wij vanaf 

2019 de volledige verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van jonge én volwassen 
mantelzorgers in Hengelo bij Wijkracht onder hebben gebracht. Daarmee is de kwaliteit en 

continuiteit van de ondersteuning weer structureel gewaarborgd.  
 

U geeft aan mantelzorgers belangrijk te vinden en pleit voor een passende waardering van 
mantelzorgers. Het college onderschrijft dit en heeft daarom in 2015 het Actieplan “Mantelzorg 

mogelijk maken” vastgesteld. In dit actieplan wordt verwoord op welke manier het college 
Hengelose mantelzorgers wil ondersteunen en waarderen. De beantwoording van de vragen zullen 

in de lijn met het actieplan worden beantwoord.  
 

1. Is het college bereid om mantelzorgers extra te ondersteunen nu er weer extra inzet van 
hun wordt gevraagd? 

 
Het Actieplan ‘Mantelzorg mogelijk maken’ voorziet in acties voor alle mantelzorgers.  

Veel mantelzorgers kunnen de zorg met anderen delen en kunnen met goede informatie en 
adviezen hun werk goed volhouden. Voor mantelzorgers die zwaar(der) belast worden is er 

aanbod als het maandelijkse Mantelzorgcafé en respijtmogelijkheden, bijv. door de zorg 
tijdelijk door vrijwilligers over te laten nemen of de (betaalde) mogelijkheid er ‘even 

tussenuit te gaan’.  Het college is van mening dat het aanbod voor Hengelose 
mantelzorgers voldoende maatwerk mogelijk maakt. Extra ondersteuning dan hetgeen wij 

al organiseren lijkt dan ook niet op voorhand noodzakelijk. 
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2. Is het college bereid om mantelzorgers jaarlijks uit te nodigen voor een “happening” 

waarbij de mantelzorgers worden bedankt voor hun inzet en in het zonnetje worden gezet, 
net zoals de gemeente doet voor de Hengelose veteranen? 

 
Sinds 2015 nodigt het college mantelzorgers uit voor een feestdag of –avond. Dit jaar vond 

deze avond plaats op 8 november in Hotel-restaurant Van der Valk. Wethouder van 
Wakeren heeft tijdens deze avond namens het college grote waardering en respect voor 

alle mantelzorgers in Hengelo uitgesproken.  
In de week van de Mantelzorg (week 45) hebben we een ‘mantelzorgspecial’ met relevante 

informatie voor mantelzorgers in het Hengelo’s Weekblad geplaatst.  
Wij bieden mantelzorgers 2 x per jaar het gratis magazine ‘De Mantelzorger’ aan en zorgen 

er voor dat (landelijke) brochures over specifieke onderwerpen als ‘financiën’ en ‘wonen’ in 
relatie tot mantelzorg(en) onze mantelzorgers bereiken.  

 
3. Is de gemeente bekent met de Stichting Onbekende Helden, zoals hierboven beschreven? 

Is het college bereid om te onderzoeken of er vanuit de gemeente een soortgelijk initiatief 
ontplooit kan worden in Hengelo, of dit initiatief ontplooien samen met andere Twentse 

gemeenten en bedrijven, om zo onze mantelzorgers te ondersteunen en waarderen?  
 

Het college is bekend met de Stichting Onbekende Helden.  
Wij zijn echter van mening dat wij al een breed aanbod voor de ondersteuning en 

waardering van mantelzorgers in Hengelo bieden. Wij hebben regelmatig contact met 
mantelzorgers zelf. Ook spreken wij met vaste regelmaat met de mantelzorgconsulenten 

van Wijkracht. Wij horen van beiden wat zij van ons beleid vinden en op welke manieren 
aanpassing wenselijk is. Waar mogelijk geven wij hier gevolg aan.  

 
 

 
Wij veronderstellen uw vragen 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 


