
 

 

Aan het college van Hengelo  

Hengelo, 27 mei 2020  

  

Betreft:  Respijtzorg 

 

Geacht College,  

In februari dit jaar verscheen het Rapport ‘aanjager respijtzorg’ met diverse conclusies en aanbevelingen 
met betrekking tot mantelzorg en de toegang tot respijtzorg.  
De landelijke vereniging voor mantelzorgers (MantelzorgNL), waar ook gemeente Hengelo op hun 
website informatiewijzerhengelo.nl naar verwijst, schrijft in mei jl., ‘Mantelzorgers doen hun best, maar 
zitten met pijn en onzekerheid’. - De druk op mantelzorg is groot.  
Gemeente Hengelo heeft in het verleden besloten dat er voldoende toegang voor Hengelose 
mantelzorgers naar respijtzorg is. Hierbij speelde o.a. het in 2019 echter failliet gegaan Zorghotel het 
Zwanenhof in Zenderen een alternatief voor professionele opvang buitenshuis. Twentse Courant 
Tubantia schrijft op 19 mei jl. dat de nieuwe eigenaar van het Zwanenhof in 2012 met een zorgpartij een 
overeenkomst wil sluiten t.b.v. exploitatie. 
 
Als deze ontwikkelingen geven ChristenUnie Hengelo aanleiding voor het stellen van volgde vragen: 
 

1. Is het college op de hoogte van het rapport ‘aanjager respijtzorg’ mevr. Ross en op welke punten 
herkent zij zich in de conclusies?  

2. Het rapport stelt dat veel gemeenten de respijtzorg voor mantelzorgers bewust niet goed 
regelen uit angst voor een onbeheersbare vraag. Wat is de reactie van het college op deze 
conclusie? Is hier in gemeente Hengelo ook sprake van? 

3. Op welke wijze en wanneer gaat het college aan de slag met de aanbevelingen uit het rapport 
‘aanjager respijtzorg’ mevr. Ross? 

4. Stelt het college momenteel alles in het werk om de toegang tot respijtzorg voor mantelzorgers 
zo eenvoudig mogelijk te regelen? Hoe? 

5. Is er zicht op het aantal mantelzorgers in de gemeente Hengelo? Hoeveel personen ontvangen 
ondersteuning vanuit de WMO, Wlz (pgb) of het jeugdwet? Hoe lang zijn de wachtlijsten? 

6. Is er een beeld van de behoefte die er ligt bij mantelzorgers t.a.v. respijtzorg?  
7. Hoe is de huidige stand van zaken ten aanzien van mogelijkheden tot respijtzorg in de gemeente 

Hengelo? Als niet voldoende beschikbaar is, is het college bereid te kijken naar mogelijkheden 
tot respijtzorg? Hoe kijkt het college naar regionale samenwerking op het gebied van respijtzorg? 

 
Met vriendelijke groeten, 
Susanne van den Beukel 
Fractievoorzitter ChristenUnie Hengelo 


