
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Jacqueline Sweerts, D66 

Datum indiening: 2 december 2019 

Datum antwoord:  

Onderwerp: Werkdruk mantelzorgers 

 

Inleiding 
Enkele weken geleden was het de Dag van de Mantelzorg. In het gehele land werden diverse activiteiten georganiseerd voor 
de mantelzorgers. Ook in Gooise Meren. Zo was ik bij een bijeenkomst waar mantelzorgers even in het zonnetje werden gezet 
en even uit de zorgen van alledag. Enkele gesprekken met mantelzorgers leverde op dat de werkdruk onder mantelzorgers nog 
steeds erg groot is en men niet weet hoe dit te verlagen. Ook heeft men het idee dat de gemeente niet goed weet hoe goed 
samen te werken met verschillende organisaties die mantelzorgers ondersteunen of wat er leeft bij de mantelzorgers. 
Opvallend was ook de groter wordende groep jonge mantelzorgers of juist hoogbejaarde mantelzorgers. 
 
In het algemeen heb ik enkele vragen over mantelzorgers en in het bijzonder de werkdruk: 
 
Vraag 1 

Wat is de visie van het college op de huidige samenwerking met organisaties zoals Versa? Klopt het dat de gemeente nog een 

slag kan maken in het verbeteren van de samenwerking? Dit zodat de mantelzorgers weten waar ze terecht kunnen voor hulp 

zodat zij op tijd goede ondersteuning krijgen en hun taak prettig kunnen volhouden, zoals in het college 

uitvoeringsprogramma 2019-2022 staat? Wanneer is het college tevreden over de samenwerking? 

 

Antwoord 

 
Vraag 2 

Is het college het met ons eens dat er nog steeds een hoge werkdruk wordt ervaren onder mantelzorgers? En via welke 

kanalen is dit bekend bij het college?  

 

Antwoord 

 
Vraag 3 

Klopt het beeld dat er steeds meer jonge (jeugdige) mantelzorgers zijn en ook meer hoogbejaarde mantelzorgers? Heeft het 

college het idee dat dit beeld overeenkomt met de realiteit? Hoe krijgt de gemeente in kaart hoeveel mantelzorgers Gooise 

Meren heeft en wat de kenmerken (leeftijd, relatie tot zorgbehoevende etc.) zijn? 

 

Antwoord 

 
Vraag 4 

In het college uitvoeringsprogramma staat het volgende: 

“In 2019 gaan we samen met mantelzorgers en maatschappelijke partners een actieplan opstellen om de ondersteuning van 

mantelzorgers te versterken. We starten een proeftuin waarin we samen met zorgprofessionals en mantelzorgers slimme 

oplossingen ontwikkelen om de drempels om hulp te vragen te verlagen, bewustwording te stimuleren en het informele netwerk 

rondom mantelzorger beter aan te haken.” 

Is het college tevreden over de voortgang op dit gebied? Hoe staat het met dit actieplan en is er al een proeftuin gestart? Zo 

ja, hoe gaat dit tot nu? Zo nee, welke acties gaan er ingezet worden om de genoemde doelen te halen? 

 

Antwoord 

 

 


