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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: 15 oktober 2020 

Datum antwoord: 19 januari 2021 

Onderwerp:  Onlinegesprekken voor mantelzorgers 

 

Inleiding: 
Al langer is bekend dat mantelzorgers een zware taak hebben en veelal sprake is van overbelasting. Dit betekent dat de 
mantelzorgers doorgaans ook weinig tijd hebben om toe te komen aan sociale contacten. In deze onzekere tijd vol 
beperkende maatregelen komt daar voor deze groep een extra dimensie bij waarin zij nog meer aangewezen zijn op zichzelf 
en degene die zij verzorgen.  
In de Gooi- en Eemlander van 13 oktober, lezen we dat er een initiatief is in Soest waarin er een online gespreksgroep wordt 
gestart voor mantelzorgers die steun bieden aan mensen met dementie. 
 
 
Vraag 1  
Is het college op de hoogte van het initiatief van de gemeente Soest en ziet het college mogelijkheden voor Gooise Meren om 
een dergelijke gespreksgroep te organiseren?  
  
Antwoord  
Het college heeft kennisgenomen van het initiatief van King Arthur Groep voor een onlinegespreksgroep in Soest als 
alternatief voor de fysieke bijeenkomsten. Vooralsnog is er geen aanleiding om dit initiatief over te nemen in Gooise Meren. 
De bestaande gespreksgroepen voor mantelzorgers in Gooise Meren worden, in aangepaste vorm en binnen de geldende 
regels, gecontinueerd gedurende de coronaperiode.  
 
Het college ziet lotgenotencontact, waaronder gespreksgroepen, als een belangrijk vorm van emotionele steun. 
Lotgenotencontact biedt mantelzorgers de kans om ervaringen uit te wisselen, kennis te delen en emotionele steun te vinden 
bij elkaar. Dit versterkt de zelfredzaamheid en draagkracht van mantelzorgers. In Gooise Meren organiseert Versa Welzijn de 
ondersteuning voor mantelzorgers. De gespreksgroepen komen op basis van de behoefte van mantelzorgers in beperkte 
omvang bij elkaar voor ontmoeting, ontspanning en een luisterend oor. Een belangrijk deel van deze mantelzorgers heeft te 
maken met dementie.  
  
Vraag 2  
In navolging van de vorige vraag, zijn wij benieuwd of het college de gespreksgroep breder voor zich ziet dan alleen voor 
mantelzorgers die steun bieden aan mensen met dementie?  
  
Antwoord  
Zie de beantwoording van vraag 1. De huidige gespreksgroepen voor mantelzorgers zijn bedoeld voor alle mantelzorgers in 
Gooise Meren die behoefte hebben aan contact met lotgenoten.  
 
 
 


