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Bij deze beantwoorden wij uw brief van 27 mei 2020 waarin u aandacht vraagt voor de grote druk 

op mantelzorgers en de vraag of er voldoende respijtzorg mogelijkheden zijn. 
 

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

 
Het rapport ‘aanjager respijtzorg’ van Mw. Ross is niet formeel naar onze gemeente verzonden. Via 

andere kanalen hebben wij er kennis van genomen. De belangrijkste conclusie in het rapport: “de 
inzet van respijtzorg wordt versterkt wanneer deze eerder, gemakkelijker en meer op maat wordt 

ingezet” herkennen wij. Het is ook om deze reden dat wij de brede informatievoorziening over 
mogelijkheden voor respijtzorg aan mantelzorgers bewust hebben ingericht door deze bij Wijkracht 

onder te brengen. Daarnaast is ons eigen Zorgloket ook goed geïnformeerd over het brede palet 
aan ondersteuning dat, in Hengelo, de regio of elders in het land, voor mantelzorgers beschikbaar 

is. 
 

 
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 Hengelo ook sprake van? 

 
Het college herkent zich niet in deze constatering. In Hengelo is de (zorg)vraag van elke 

mantelzorger altijd het vertrekpunt bij het zoeken naar passende hulp of respijtzorg en deze 
zorgvraag wordt in iedere situatie individueel en ‘op maat’ beantwoord.  

 
 

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

 
Het college is van mening dat ons Hengelose Actieplan ‘Mantelzorg Mogelijk Maken’ al voldoende 

tegemoet komt aan de (zorg)vragen die Hengelose mantelzorgers, in elke fase van het 
mantelzorgen, hebben. Het Actieplan is in 2018 geëvalueerd en de uitkomsten daarvan hebben wij 

in een brief op 19-4-2019 (Kenmerk 2305732) aan de gemeenteraad kenbaar gemaakt. De 
aanbevelingen naar aanleiding van deze evaluatie en het actieplan vormen de leidraad voor het 

mantelzorgbeleid van de komende jaren en zijn in lijn met de uitkomsten van het rapport. De extra 
aandacht voor respijtzorg maakt daar deel van uit.  
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4. Stelt het college momenteel alles in het werk om de toegang tot respijtzorg voor 
mantelzorgers zo eenvoudig mogelijk te regelen? Hoe? 

 
Voor informatie over en mogelijkheden voor respijtzorg kan elke Hengelose mantelzorger bij 

Wijkracht terecht. Het gaat daarbij om verkenning van de behoefte, de mogelijkheden en toegang 
tot respijtzorg in de eigen specifieke situatie. Wijkracht denkt mee en ondersteunt, indien 

noodzakelijk, bij het verkrijgen van passende respijtzorg. Respijtzorg is heel divers: het gaat 
steeds om ‘een adempauze voor de mantelzorger’. Dat kan zowel binnen de eigen thuissituatie zijn 

als (helpen) organiseren dat externe mogelijkheden zoals bijvoorbeeld een logeermogelijkheid voor 
de zorgvrager of de mantelzorger zelf wordt ingezet.  

 
 

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

wachtlijsten? 
 

Landelijk onderzoek geeft aan dat 1 op de 3 volwassenen mantelzorger is. 1 op de 7 volwassen 
mantelzorgers voelt zich overbelast (Bron: Mantelzorg.nl).Tussen de 10-25% van de 

kinderen/jongeren tot 24 jaar groeit op in een gezin waar een gezinslid meer dan reguliere zorg 
nodig heeft (Bron: Movisie.nl). Er is voldoende reden om aan te nemen dat deze cijfers ook op 

Hengelo van toepassing zijn.  
Op casus niveau is bekend waar het de mantelzorg betreft. Er is echter geen getalsmatige 

registratie van het aantal mantelzorgers dat vanuit de Wmo ondersteuning ontvangt. Echter bij een 
belangrijk deel van de toekenningen van een vorm van begeleiding (individueel of groep) speelt de 

noodzaak de mantelzorger te ontlasten ook een rol.  
Uit een rapportage van het zorgkantoor blijkt dat er in Hengelo begin 2020 twee personen op de 

wachtlijst stonden die acute verpleeghuiszorg nodig hadden. Ongeveer 90 personen stonden op de 
wachtlijst maar wilden liever wachten op een plek van hun voorkeur.    

 
Als er voor een mantelzorger snel specifieke ondersteuning vanuit de gemeente noodzakelijk is, is 

het altijd mogelijk in overleg met de gemeente een versnelde intake te doen. 
 

 
6. Is er een beeld van de behoefte die er ligt bij mantelzorgers t.a.v. respijtzorg? 

 
Hengelose mantelzorgers geven aan dat er vooral behoefte is aan ondersteuning in de 

thuissituatie, bijvoorbeeld door de inzet van vrijwilligers die thuis de zorg voor de zorgvrager 
(tijdelijk - of ’s nachts) overnemen, dagbesteding voor de zorgvrager of een mogelijkheid om eens 

even helemaal los te komen van de zorg thuis door bijvoorbeeld een avondje-uit met de partner of 
een ‘weekendje-weg’ naar een ‘gewoon’ hotel. Bij specifieke navraag in het verleden bleek dat er 

geen grote behoefte is aan ‘een logeerhuis in de stad’ maar dat er vooral behoefte is aan 
maatwerkoplossingen in de eigen specifieke situatie.  

 
 

7. Hoe is de huidige stand van zaken ten aanzien van mogelijkheden voor 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? 

 
Uit informatie van Wijkracht blijkt ons dat er voldoende diversiteit in respijtzorg beschikbaar is in 

en rond Hengelo om te voldoen aan de soms heel specifieke wensen van mantelzorgers. 
Dagbesteding is ook respijtzorg, weekendopvang in een logeerhuis van bijvoorbeeld de J.P. van der 

Bent Stichting eveneens.  
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Ook zorgverzekeringen bieden een grote diversiteit aan respijtmogelijkheden. Als deze voor 
mantelzorgers onbekend zijn kan Wijkracht helpen deze voor mensen inzichtelijk en toegankelijk te 

maken.  
 

De individuele vraag van de mantelzorger vormt altijd het vertrekpunt voor een passende oplossing 
binnen de eigen specifieke (gezins)situatie. Dat wij de mantelzorgondersteuning lokaal 

georganiseerd hebben via Wijkracht komt een snelle, passende oplossing ten goede, ook als het 
om respijtzorg gaat. Vooralsnog zien wij dan ook geen noodzaak voor het regionaal opschalen van 

de samenwerking rond respijtzorg.  
 

 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


