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CDA Gooise Meren heeft vernomen dat de vergoeding voor respijtzorg vanuit de Gemeente Gooise Meren in sommige 
gevallen moeizaam verloopt. 

Respijtzorg is de tijdelijke overname (gedeeltelijk of volledig) van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te 
geven. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden: thuis of buitenshuis, geboden door familie, vrijwilligers of 
professionals, gefinancierd uit eigen middelen, door de zorgverzekeraar (Wet langdurige zorg en Zorgverzekeringswet) of de 
gemeente (Jeugdwet of Wmo).  

De overname van de zorg kan incidenteel zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie, maar het kan ook gaan over wekelijks een 
dagdeel of maandelijks een weekend. Ook komt het voor dat sprake is van langere opname (bij voorbeeld in een 
verpleeghuis) vanwege langdurig uitvallen van de mantelzorg bij een operatie o.i.d. 

Op de site van onze Gemeente Gooise Meren staat: 

“U kunt als mantelzorger advies, informatie of emotionele ondersteuning van de gemeente krijgen. In sommige gevallen kan de 
gemeente respijtzorg voor u regelen. Met respijtzorg laat u de zorgtaken tijdelijk aan een ander over. Als mantelzorger kunt u in 
sommige gevallen de maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf krijgen van de gemeente. De consulent van de gemeente kan u 
hier tijdens een gesprek meer over vertellen.” 

 
Het CDA heeft hierover de volgende vragen aan het college: 
 
Vraag 1 
Welke respijtvoorzieningen zijn er binnen onze gemeente/regio aanwezig?.  
 
Antwoord 
In de beantwoording van de vraag gaan wij ervan uit dat u doelt op respijtzorg voorzieningen vanuit de Wmo. 
Er zijn binnen de Wmo drie vormen respijtzorg gecontracteerd: Kortdurend verblijf licht, middel en zwaar.  
Er zijn regionaal een 12-14 aanbieders gecontracteerd.  
 
Vraag 2 
Wie bij de gemeente Gooise Meren is daar beslissingsbevoegd in? 
 
Antwoord 
Het aangaan van contracten met aanbieders is ondergebracht bij Inkoop en Contractbeheer van de Regio Gooi en 
Vechtstreek.  Inkoop en Contractbeheer zorgt voor kwaliteitseisen en alle randvoorwaarden.  Er wordt gewerkt met een open 
constructie, het is hierdoor eenvoudig voor een aanbieder aan te sluiten als deze aanbieder aan de gestelde kwaliteitseisen 
voldoet. 
 
Vraag 3 
Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf mantelzorgers niet weet wat respijtzorg is. Hoe worden mantelzorgers hierover 
voorgelicht en in contact gebracht met aanbieders? 
 
Antwoord 
Tijdens het keukentafelgesprek wordt aandacht besteed aan respijtzorg, voorzover dat noodzakelijk zou kunnen zijn. 
Daarnaast  wordt regelmatig respijtzorg onder de aandacht gebracht door de wijkcoaches en onlangs  is  een 
voorlichtingsbijeenkomst geweest in Muiderberg. Het is belangrijk dat alle ketenpartners  bekend zijn  met 
mantelzorgondersteuning en dit ook uitdragen.  Op dit moment wordt door de gemeente gewerkt aan een actieplan 
mantelzorgondersteuning, zoals dat staat vermeld in het College uitvoeringsprogramma 2019-2022. In dit actieplan zal met 
name aandacht worden besteed aan communicatie rondom mantelzorgondersteuning. 
Overigens wordt respijtzorg niet alleen geleverd vanuit de Wmo.   Cliënten die onder de WLZ of ziektekostenverzekering 
vallen kunnen vanuit deze regelingen aanspraak maken op mantelzorgondersteuning/respijtzorg. 
 
Vraag 4 
Zeker nu ouderen langer thuis wonen, vragen wij ons af, in hoeverre het beschikbare budget voor de WMO in Gooise Meren, 
wordt benut door de inwoners. Kunt u hier een toelichting op geven, gaarne ook in percentages/getallen?  
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Antwoord 
De Wmo verplicht het college tot het verstrekken  van maatwerkvoorzieningen. Dit betekent dat individueel, dus per persoon,  
gekeken wordt wat iemand nog wel kan, en wat wij eventueel kunnen compenseren. Het budget dat de gemeente ontvangt is 
niet geoormerkt. Dat betekent dat de gemeente zelf moet bijdragen als het budget wordt overschreden. De Wmo uitgaven in 
2018 bedroegen € 6.817.000,-  terwijl een bedrag van € 7.763.000,- was begroot (zie jaarstukken 2018). 
 
In 2018 zijn de volgende nieuwe aanvragen gedaan. 
 
- 379 OV taxipassen 

- 91 vervoermiddelen  

- 161 rolstoelen  

- 337 ambulante begeleiding  

- 293 mantelzorgcompliment  

- 208 huishoudelijke hulp en 91 verlenging huishoudelijke hulp en 48 uitbreiding huishoudelijke hulp  

- 171 woonvoorziening  

- 110 beschermd wonen volwassenen  
 
Er hebben in 2018 ongeveer  1300 huisbezoeken plaatsgevonden. 
 
Vraag 5 
Denkt u dat het aanbod voorziet in de behoefte van alle huidige en toekomstige doelgroepen? 
 
Antwoord 
Inkoop en Contractbeheer evalueert regelmatig de behoefte en het gebruik van de voorzieningen. Op dit moment voorziet 
het aanbod in de behoefte van de cliënten. Mocht in de toekomst blijken dat er een grotere behoefte ontstaat, dan zal daar 
tijdig op geanticipeerd c.q. bijgestuurd worden. 
 
 
 
 


