
 
ex. artikel 38 vragen Respijtzorg Haarlem moet beter   
 
Haarlem, 15 mei 2020    
 
Geacht College,   
 
Begin februari 2020 is het eindrapport van de landelijk aanjager 
respijtzorg    
Clémence Ross-van Dorp aangeboden aan de Tweede Kamer. De reden 
voor het rapport is dat respijtzorg niet goed aansluit bij de wensen van 
mantelzorgers. Ross heeft samen met gemeenten, zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders de oorzaken onderzocht.   
“ De conclusie van het rapport is dat respijtzorg in de praktijk nog 
onvoldoende wordt ingezet om overbelasting van mantelzorgers tegen te 
gaan,” Aldus Frinking. “ Uit het rapport blijkt dat behoeften en waarden 
van de mantelzorgers onvoldoende centraal staan. Daarnaast blijkt uit 
een rapport van het SCP de schokkende conclusie dat veel jongeren ( 1 op 
de 5) thuis een ziek familie lid hebben, waar zij zorg voor dragen.”   
CDA Haarlem wil overbelasting van mantelzorgers tegengaan en wil van 
het college weten of de knelpunten uit het rapport ook in Haarlem 
voorkomen en of de aanbevelingen kunnen helpen zodat de Haarlemse 
mantelzorgers hun zware taak met af en toe een adempauze kunnen 
volhouden.   
In de commissievergadering van 08 april 2020 heeft wethouder Meijs 
toegezegd meer bekendheid te gaan geven aan respijtzorg en dat zij in 
het najaar met een stuk komt.   
 
Daarom heb ik de volgende vragen:  
 
1.  Klopt het dat de gemeente Haarlem in het kader van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) verantwoordelijk is 



voor de ondersteuning van mantelzorgers door middel van het treffen van 
algemene voorzieningen en van maatwerkvoorzieningen?   
 
2. voor professionele respijtzorg, zoals logeeropvang, dagopvang of 
begeleiding, heeft degene voor wie men zorgt een beschikking van de 
gemeente nodig. Hoeveel beschikkingen zijn er in 2019 afgegeven inzake 
respijtzorg?   
3.  Bent u het ermee eens dat de zorg in de avond, nacht of weekeinde zo 
zwaar kan zijn dat het aanbieden van dagbesteding onvoldoende 
ondersteuning biedt voor een mantelzorger(s)?   
 
4. Deelt u de mening dat respijtzorg, hetgeen wettelijk verankerd is in de 
Wet Langdurige Zorg en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, van 
essentieel belang is om mantelzorgers te ondersteunen?   
 
5. Er is tot op heden weinig bekend bij de mantelzorgers over de 
ondersteuning die zij bij de WMO kunnen aanvragen als zij overbelast 
raken. Wat gaat de gemeente er aan doen zodat 
de mantelzorgers  meer weten over de mogelijkheden via de WMO?   
 
6.  op de site van Tandem www.tandemmantelzorg.nl/voor-
mantelzorgers/respijtzorg/ geeft Tandem aan dat veel mensen niet 
bekend zijn met het respijtaanbod of weten niet hoe zij hier gebruik van 
kunnen maken. En dat Tandem begin dit jaar gestart is met een pilot 
logeerzorg. Hoeveel mantelzorgers hebben tot nu toe gebruik gemaakt 
van dit aanbod? Wat gaat de gemeente  meer aandoen om het bereik van 
mantelzorgers te optimaliseren?   
 
7.  Wat gaat de gemeente eraan doen om de voortgang tot respijtzorg te 
vereenvoudigen? En hoe bereikt de gemeente Haarlem mantelzorgers die 
niet geregistreerd staan bij de organisatie Tandem?    
 
8.  Mantelzorgers met een migratieachtergrond zorgen vaak lang en 
intensief voor een familielid of vriend. Ze lopen meer risico op 
overbelasting. Wat gaat de gemeente er aan doen om deze doelgroep te 
informeren over de mogelijkheden die de WMO biedt?  
 
Mostapha El Aichi  


