
 
 
Van: Slaats, Hans <hans.slaats@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: woensdag 26 juni 2019 14:30 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
CC: Veneklaas, Hetty <Hetty.Veneklaas@stichtsevecht.nl>; Boekhout, Dennis 
<dennis.boekhout@stichtsevecht.nl>; Donselaar, Mireille van 
<Mireille.van.Donselaar@stichtsevecht.nl>; Agenda B&W <agendaBW@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: vragen Riette Habes Maarssen2000 
 
Beste collega’s van de Griffie, 
 
Hieronder de beantwoording van de vragen die Riëtte Habes vandaag via de griffie gesteld heeft met 
het oog op de commissievergadering van vanavond. 
Willen jullie deze beantwoording s.v.p. doorsturen naar Riëtte en bijgaande brief in het 
raadsinformatiesysteem plaatsen? 
 
Vraag: Zijn er met WSV  afspraken gemaakt wat verstaan kan worden onder zelfredzaamheid en wat 
te doen bij risico overbelasting mantelzorgers? 
Antwoord: Ja, met Welzijn Stichtse Vecht is afgesproken dat ze zich in brede zin richten op inwoners 
in een kwetsbare positie. Het Steunpunt Mantelzorg biedt algemene ondersteuning om overbelasting 
van mantelzorgers te voorkomen. 
 
Vraag: (n.a.v. de inspreker van gisterenavond). Meneer liet weten een brief te hebben ontvangen dat 
m.i.v. dit jaar het mantelzorgcompliment komt te vervallen. Zou deze brief in het 
raadsinformatiesysteem kunnen worden geplaatst? 
Antwoord: Het gaat om een uitnodiging voor een bijeenkomst voor mantelzorgers waarin gewag 
gemaakt wordt van het voorstel van het college aan de raad om als onderdeel van een omvattend 
pakket aan maatregelen te stoppen met het mantelzorgcompliment. De brief wordt in het 
raadsinformatiesysteem geplaatst. 
 
Tot zover de beantwoording van de gestelde vragen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Hans Slaats 
Beleidsadviseur maatschappelijke Ontwikkeling 
 
   

 
 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Riëtte Habes <helm0312@kpnmail.nl>  
Verzonden: woensdag 26 juni 2019 09:32 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl>; Slaats, Hans 
<hans.slaats@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp:  
 
Dag Hans, 
 
Dank voor de snelle beantwoording. 
Ik heb echter nog een vervolgvraag. 
Aangegeven wordt dat de servicediensten van Wsv inkomensonafhankelijk zijn. De klusdienst kijkt 
echter wel degelijk, bij huisbezoek, naar het feit of iemand zich een hovenier of klusjesman kan 
veroorloven. 
Niet door naar inkomensstrookjes te vragen, maar door om zich heen te kijken en daar een inschatting 
van te maken. Mensen die nog werkzaam zijn komen niet in aanmerking, noch jonge gezinnen 
kunnen ikv mantelzorgondersteuning een beroep op deze vrijwilligers doen.  



Zijn er met WSV  afspraken gemaakt wat verstaan kan worden onder zelfredzaamheid en wat te doen 
bij risico overbelasting mantelzorgers? 
 
Verder nog een vraag nav de inspreker van gisterenavond. Meneer liet weten een brief te hebben 
ontvangen dat miv dit jaar het mantelzorgcompliment komt te vervallen. Zou deze brief in het 
raadsinformatiesysteem kunnen worden geplaatst? 
 
Met vriendelijke groet, 
En nogmaals mijn dank, 
 
Riette 
 
 
 
Verzonden vanaf mijn Huawei mobiele telefoon 
 
 



 

Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 

Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

T 140346 F 0346 25 40 10 

www.stichtsevecht.nl 
info@stichtsevecht.nl 

 

 

 

Datum 

18 juni 2019 

Onderwerp 

Uitnodiging bijeenkomst Waardering & Ondersteuning Mantelzorg 

Bijlage(n) 

n.v.t. 

 

Team 

Strategie en Regie 

Behandeld door 

Hans Slaats 

Direct nummer 

0346254322 

E-mail 

hans.slaats@stichtsevecht.nl 

 

 

Ons kenmerk 

Z/19/162264- D/19/143869 

Uw kenmerk 

 

Bij beantwoording graag ons  

kenmerk en datum vermelden. 
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Beste mantelzorger, 

 
Elk jaar gaan we met u in gesprek over de waardering en ondersteuning van mantelzorgers. Dit jaar 
vindt dat gesprek echter in een andere situatie plaats dan voorheen. 

Zoals u mogelijk hebt gehoord, hebben wij als College van B&W aan de gemeenteraad voorgesteld 

om te stoppen met het mantelzorgcompliment (VVV-cadeaupas). Stichtse Vecht heeft, net als 

andere Nederlandse gemeenten, grote tekorten in de Jeugdzorg, de Wmo en het sociaal 

Werkbedrijf. Het gaat om een tekort van drie miljoen euro. Het Rijk komt ons slechts mondjesmaat 

tegemoet. Dat betekent dat we, als onderdeel van een omvangrijk pakket aan bezuinigingen, de 

keuze hebben moeten maken om het individuele mantelzorgcompliment af te schaffen. We beseffen 

dat dit ook voor u een pijnlijke keuze is. Dit doet niets af aan onze waardering voor uw grote inzet. 

Daarom ook vragen we de raad om de andere ondersteuningsmaatregelen overeind te houden.  
 
Gesprek over mantelzorg 
Net als elk jaar wil de gemeente graag weten hoe u zelf denkt over de waardering en ondersteuning 
van mantelzorgers. Wat hebt u – ook in de nu ontstane situatie – nodig om het vol te houden, en hoe 
kunnen we u op een andere manier onze waardering laten blijken? Ook lichten we natuurlijk graag 
de noodzaak van de voorgestelde maatregelen toe. 
Daarom nodigt het College van B&W u van harte uit voor een gesprek met wethouder Hetty 
Veneklaas op donderdag 4 juli a.s. van 13.30 tot 14.30 uur in Boom & Bosch (Markt 13, 
Breukelen). Thee, koffie en fris staan vanaf 13.00 uur klaar. 
De zaal heeft een beperkte capaciteit. We hebben een plekje voor de eerste 50 aanmeldingen. 
Aanmelden kan tot 2 juli via hans.slaats@stichtsevecht.nl. Ook voor vragen kunt u bij hem terecht. 

 

Wethouder Hetty Veneklaas hoopt u te mogen begroeten op donderdag 4 juli a.s. 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht 

namens hen, 

 

Mireille van Donselaar  

Teammanager Strategie en Regie 
 
NB Voor het verzenden van deze brief hebben wij gebruik gemaakt van het adresbestand van het Steunpunt 
Mantelzorg. Dit bestand is met alléén uw naam en adres en alleen voor dit doel beschikbaar gesteld. Het 
bestand is ook niet gekoppeld aan enig gemeentelijk databestand. 
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