
Antwoorden op vragen M2000 (Riette Habes) over Menukaart Sociaal Domein 

Punt 3. 
Onder risico wordt niet meegenomen dat een mantelzorgcompliment zorgt voor aanmelding bij 
mantelzorgsteunpunt. Zie handreiking mezzo.  
Dus de vinden en gevonden worden, verdwijnt daarmee.  
De gemeente heeft echter een wettelijke taak om mantelzorgers te waarderen en ondersteunen.  

Vraag 1: Hoe gaat u die wettelijke verplichting vorm geven? 
 

Antwoord op vraag 1:  Wij geven – ook wanneer we stoppen met het uitgeven van een 
mantelzorgcompliment - uitvoering aan de wettelijke taak zoals opgenomen in de Wmo. De gemeente 
kent een omvattend pakket aan maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen, van het Steunpunt 
Mantelzorg via respijtzorg door de inzet van Handjehelpen tot aan Wmo-maatwerkvoorzieningen. Het 
vinden van mantelzorgers en het in gesprek gaan met mantelzorgers over de vraag wat zij nodig 
hebben, zal zeker niet verdwijnen. 

 
Bij de beantwoording van onze vorige vragen werd aangegeven dat de servicediensten van bijv 
Welzijn SV formeel inkomensonafhankelijk zijn. 
 

Vraag 2: Hoe vergewist de gemeente zich ervan dat deze voorliggende voorziening voor jonge 
of werkende mantelzorgers toch verleend worden.  
 
Bijv de activiteitenbus kent een leeftijdsgrens van 55 jaar en is dus niet vrij toegankelijk voor 
mantelzorgers. De boodschappenservice vermeldt expliciet dat alleen mensen met een smalle beurs 
op die service kunnen terugvallen. ook de klussendienst heeft de restrictie kleine beurs. Ook het 
vervoer en begeleiding is enkel beschikbaar voor mensen met een smalle beurs. 
 
Antwoord op vraag 2: De servicediensten zijn formeel vrij toegankelijk. Bij de aanvraag wordt door de 
meldkamer het gesprek gevoerd over de mogelijkheid om de dienst op andere wijze, ook 
professioneel, te laten uitvoeren. Bij een aanvraag voor huis- of tuinklussen wordt in de regel een 
huisbezoek afgelegd om te overleggen over de werkzaamheden. Ook daar komt de noodzaak van 
inzet van een vrijwilliger aan de orde. Dit heeft te maken met het aantal vrijwilligers dat niet onbeperkt 
is, en met de afspraak tussen gemeente en bijvoorbeeld Welzijn SV dat de dienstverlening zich in het 
bijzonder richt op inwoners die om uiteenlopende redenen minder makkelijk de weg vinden in de 
samenleving. Zoals eerder al aangegeven, wordt er bij de servicediensten niet geregistreerd op (aard 
van de) mantelzorg. 

Vraag 3: Hoe weet u als gemeente hoe de uitvoerder zonder inkomenstoets te gebruiken, weet 
of er sprake is van een smalle beurs. Hoe kunnen mantelzorgers gebruik maken van deze 
voorzieningen? Er staat immers niet als voorwaarde geregistreerd mantelzorger. De 
welzijnsdiensten zijn daarvoor niet bedoeld. 
 

Antwoord op vraag 3 Zie het antwoord op vraag 2. Verder staat het ook mantelzorgers vrij om een 
beroep te doen op deze voorzieningen. 

 
Vraag 4: Hoe voldoet de gemeente aan de wettelijke eis van mantelzorgwaardering en 
mantelzorgondersteuning voor alle mantelzorgers (ook die buiten de gemeente woonachtig 
zijn, maar wel zorgdragen voor een inwoner) 

Antwoord op vraag 4: Alle mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van onze gemeente, kunnen 
met hun vragen terecht bij het Steunpunt Mantelzorg in onze gemeente, naast het steunpunt (voor 
zover aanwezig) in de gemeente waarin ze woonachtig zijn. De in onze gemeente woonachtige 



zorgbehoevende kan uiteraard een beroep doen op de inzet van algemene of 
maatwerkvoorzieningen. 

 
Vraag 5: Hoe denkt de gemeente mantelzorgers in beeld te krijgen als het compliment, 
waarvoor registratie een vereiste is, te kunnen ondervangen? 

Antwoord op vraag 5: Via het Steunpunt Mantelzorg en andere voorzieningen, en door oproepen in de 
media om deel te nemen aan bijeenkomsten, workshops e.d. 
 
Vraag 6: Punt 7 WMO 
Beweging naar de wijk. a. Welke ondersteuning wordt hiermee bedoeld? b. En waar wordt deze 
vindbaar en bereikbaar in de wijk. c. Komen er wijksteunpunten? 
 

Antwoord op vraag 6: Met de beweging naar de wijk bedoelen wij de verschuiving van zorg van 
inwoners die nu nog intramuraal gehuisvest worden naar wonen in de wijk met ondersteuning. We 
willen hier de komende jaren sterk op inzetten. Naast de intensieve begeleiding thuis zorgen we er 
ook voor dat andere in de wijk actieve vrijwilligers initiatieven  en professionele ondersteuning 
optimaal kunnen worden ingezet voor deze doelgroep. De GGZ in de wijk aanpak (pilot in 
Maarssenbroek) is ondersteunend hieraan. De nieuwe gemeentelijke taak beschermd wonen is een 
voorbeeld van deze beweging. Of wijksteunpunten hier onderdeel van gaan uitmaken is nu nog niet 
bekend. 
 
Punt 10 inrichting sociaal domein 
Vraag 7: a. Welke partijen in het voorveld worden hier bedoeld? 
10a netto effect. b. Welke grootste partijen worden hier bedoeld? Wij ontvangen graag een 
overzicht. 
 

Antwoord op vraag 7a: Wij bedoelen die maatschappelijke organisaties die een rol vervullen in de 
ondersteuning van inwoners.  

Antwoord op vraag 7b: Het gaat om partijen die lokaal een grote rol vervullen waarvan wij verwachten 
dat ze een samenwerking aan kunnen zullen gaan, waardoor sprake zal zijn van besparing; door 
efficiëntie en ontdubbeling bijvoorbeeld. Op welke partijen dit uiteindelijk van invloed is, is mede 
afhankelijk van de nieuwe inrichting binnen het sociaal domein. 

Vraag 8 
a. 11 minder uitvoering in eigen toegang, betekent dit dat de hulpvraag extern wordt belegd? b. 
Zeg een extern zorgloket? c. En dat deze partij dan gaat kijken of het een vraag is die via 
beschikking moet worden afgehandeld? 
d. Hoe, op welke wijze wordt de toegang anders georganiseerd. 
 

Antwoord op vraag 8 a tm d: Het is nog te vroeg om deze vragen te beantwoorden. Binnenkort wordt 
de raad over de beweging en de uitwerking van die beweging geïnformeerd. We verwachten in ieder 
geval meer voorzieningen beschikkingsvrij aan te bieden en hiermee minder administratieve lasten in 
onze eigen toegang te hebben.   

Vraag 9: Wat wordt verstaan onder voorveld? ( maarssen 2000 meent dat we met het vorige 
college hebben vastgesteld dat deze term niet meer gebruikt zou worden) 
 
Antwoord op vraag 9: Onder het voorveld verstaan we partijen die actief zijn bij de ondersteuning van 
inwoners.  

b. Welke plaats, informatieruimte krijgt het voorveld op de gemeentelijke website anders dan 
de zorgkaart die er nu te vinden is? 



Antwoord op vraag 9b: Wij zien dit niet als een technische vraag en zullen deze dan ook niet 
beantwoorden. 

 
Punt 13 tm 16 taakstelling wmo 
Kom erbij bijeenkomsten hebben opgeleverd dat inwoners in MB graag per wijk een wijkpunt willen 
voor laagdrempelige ondersteuning, advies en informatie. En dat zij graag een wijkapp als buurtwelzijn 
of wijkconnect zouden willen en een kaart die zorg en ondersteuning of ontmoeting inzichtelijk maakt. 
Op die manier zou men vraag en aanbod beter kunnen matchen.  

Vraag 10: a Hoe wordt dit meegenomen in transformatie? b. En is er budget beschikbaar voor 
een dergelijke app. 
 

Antwoord op vraag 10: Deze vraag beschouwen wij niet als technische vraag bij de menukaart, omdat 
hij specifiek over 1 van de initiatieven gaat waarvoor subsidie verleend is.  

 
Kortere indicaties werken bij chronische of langdurige hulpvragen extra bureaucratie, regeldruk en 
herindicatie in de hand.  

Vraag 11: Heeft u in kaart hoeveel chronische of langdurige casussen er in de wmo en jeugd. 
Bijv hoeveel hiervan ook WLZ is. 

Antwoord op vraag 11: Wij weten wat de looptijd is van de indicaties afgegeven door de gemeente 
maar wij registeren niet welke inwoners een WLZ-indicatie hebben.  
 
Sommige hulpvragen hebben een permanent karakter, bijv bij laagbegaafdheid, autisme en MS etc. 
De ondersteuning zou kunnen variëren in de tijd. Maar met kortlopende indicaties zijn deze inwoners 
en hun zorgnetwerk niet gebaat.  

 
Vraag 12: Op welke wijze heeft u zicht op deze doelgroep binnen de wmo. 

Antwoord op vraag 12: Dat zicht hebben wij niet, omdat er op die wijze niet geregistreerd wordt  
 
Vraag 13: Hoe denkt de gemeente te kunnen bewerkstelligen dat inwoners elkaar nog meer 
gaan ondersteunen bij hulpvragen.  

Vraag 14: Bent u voornemens bijstandsgerechtigden hiervoor in te zetten.? Burenhulp is nl niet 
afdwingbaar en volgens de sociale monitor u10 is de zelfredzaamheid en sociale kracht onder 
inwoners al bovengemiddeld hoog. Ook het zelfzorgend vermogen.  

Vraag 15: Gelet op de participatie en financiële zelfredzaamheid, waar ziet u nog rek? 

Vraag 16: Wat gaat u inzetten op het zelforganiserend vermogen in MB, gelet op de lagere 
score monitor u10? 
 

Antwoord op vragen 13 tot en met 16 : Wij beschouwen dit niet als technische vragen bij de 
kadernota/menukaart. Over deze vragen gaan we graag in gesprek tijdens een commissievergadering  

Vraag 17: Wat wordt verstaan onder andere vormen van dagbesteding?  
 

Antwoord op vraag 17: We willen onderzoeken welke andere vormen van dagbesteding er zijn en 
ingezet kunnen worden.  

Vraag 18: Hoeveel vrijwilligers met een zorgvraag zijn er door de vrijwilligerscentrale SV of 
door dementalent in de afgelopen 4 haar bemiddeld? 



Antwoord op vraag 18: Het is niet duidelijk wat bedoeld wordt met  ‘vrijwilligers met een zorgvraag’.  
De Vrijwilligerscentrale Stichtse vecht kent ‘specifieke bemiddelingen’. Dat zijn bemiddelingen waarbij 
bij aanmelding en intake sprake blijkt van uiteenlopende bijzondere omstandigheden.. Blijkens het 
jaarverslag 2018 gaat het in dat jaar om 22 specifieke bemiddelingen. Verder terug: In 2017: 26; in 
2016: 17; in 2015: 15. Het project Dementalent is onderdeel van het programma ‘Een Sterke basis’. In 
2018 zijn er 5 mensen bemiddeld in dit project (zie RIB 15, Bijlage ‘Tussenstand Een Sterke basis na 
1 jaar’) . 

 
Vraag 19: Wat zijn de resultaten van het project door sportpunt SV ikv dagbesteding bij 
sportclubs of vrijwillige inzet door bijstandsgerechtigden? 
 

Antwoord op vraag 19: De stand van zaken van de projecten van het Sportpunt is opgenomen in de 
tussenevaluatie nota Een Sterke Basis (maart 2019). Er zijn ten opzichte van deze evaluatie (nog) 
geen aanvullende resultaten te melden. 

 
Punt 8. Ken uw klant 
Vraag 20: a. Hoe groot is het zogeheten granieten bestand onder bijstandsgerechtigden.? b. 
Wat wordt er ingezet om deze groep inwoners weer te reactiveren? 

Antwoord op vraag 20 a en b: We spreken niet van een granieten bestand, maar ca. 60% van de 
mensen in ons uitkeringsbestand ontvangt langer dan 3 jaren een uitkering. We voeren in principe 
geen specifiek doelgroepenbeleid uit, maar kijken wat het beste aansluit bij de behoeften en 
mogelijkheden van de klant. 


