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Geachte mevrouw Huisman-Mak, geachte leden van de Goudse adviesraad sociaal domein,

Het college van burgemeester en wethouders dankt u voor uw overwegingen en adviezen inzake het 
mantelzorgbeleid. Hierbij een reactie op de adviezen.

Advies 1. Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2017. Doe een systematische poging om een beter beeld te 
krijgen van de mantelzorgerspopulatie in Gouda.

Uiteraard hebben we als gemeente graag een goed beeld van de mantelzorgerspopulatie en de 
behoefte aan ondersteuning. En ook zijn we op zoek naar mogelijke verbetermogelijkheden in het 
ondersteuningsaanbod. Het stemt ons positief dat de bekendheid van de
ondersteuningsmogelijkheden is gestegen van 33% in 2016 naar 46% in 2017. We verwachten dat 
deze stijgende trend in het cliëntervaringsonderzoek zal doorzetten.
Het belangrijkste is dat signalen van mantelzorgers ons bereiken, zodat we hierop kunnen acteren. 
We zullen onderzoeken op welke manier we dat nog beter vorm kunnen geven; voor zover we deze 
signalen niet al ontvangen.

Advies 2. Behoefte aan voorlichting. Stel relevante organisaties in staat meer toerusting- 
bijeenkomsten voor mantelzorgers van verschillende categorieën zorgvragers te organiseren.

Zoals reeds aangegeven in het advies, worden er al door verschillende organisaties bijeenkomsten 
georganiseerd. Denk aan GGZ voorlichtingsavonden, Alzheimer café in Gouda, autisme 
bijeenkomsten. Als gemeente hebben we deze initiatieven in beeld en kunnen we daar meer 
bekendheid aan geven. We zullen de behoefte aan voorlichting meenemen in onze 
uitvoeringsactiviteiten.

Advies 3. Respijtzorg. Ga in overleg met de aanvragers van respijtzorg over de behoefte daaraan. 
Advies 4. Respijtzorg. Zorg voor adequate procedures, inclusief een snelle procedure in urgente 
gevallen, zodat er ruimhartiger gebruik gemaakt kan worden van de mogelijkheden van respijtzorg.
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Vanuit meerdere kanten zijn inmiddels signalen bij ons bekend over knelpunten in het regelen van 
respijtzorg. Het zit ‘m overigens niet zozeer alleen in de beschikbaarheid van vrijwillige respijtzorgers, 
maar in de mogelijkheden voor respijt in de breedte (dagbesteding, logeermogelijkheden, etc.). 
Respijtzorg is maatwerk. Elke casus is anders en vaak heb je met meerdere wetten te maken, 
waardoor een oplossing voor de een, geen oplossing is voor de ander. Het op orde brengen van de 
mogelijkheden voor respijtzorg is daarom een van prioriteiten in het mantelzorgbeleid.
Mantelzorgers hebben, zoals benoemd, niet alleen te maken met de gemeente (Jeugdwet/Wmo), 
maar ook met de Zvw en de Wlz. Daarom is het goed om te weten dat we structureel overleg voeren 
met de financiers van de Wlz en Zvw. Ons doel is dat Goudse inwoners niet van het kastje naar de 
muur worden gestuurd. Dit heeft voor ons tevens prioriteit.

De analyse in uw advies over doorverwijzing van de huisarts naar respijtzorg vraagt nog nader 
onderzoek. Navraag bij de afdeling Zorg en Welzijn levert op dat hierbij de normale procedures 
worden gevolgd. Er wordt een melding gedaan bij de gemeente voor respijtzorg. Aan de hand hiervan 
wordt nader uitgevraagd. Verder kunnen de mantelzorgers altijd zelf een melding maken. Het lijkt dus 
geen ingewikkelde of uitgebreide procedure te zijn. Wij vernemen graag concreet in welke situaties 
deze route niet tot een goed resultaat leidt, zodat wij hier actie op kunnen ondernemen.

De samenwerking met huisartsen in het algemeen en doorverwijzing door de huisartsen krijgt de 
komende tijd nog nader de aandacht.

Advies 5. Jeugdige mantelzorgers. Zorg dat de verschillende instellingen die in het domein van de 
jeugd werken, attenter zijn op jeugdigen die het mantelzorgen niet meer aankunnen. Faciliteer dat er 
een snelle verwijzing naar zorgverlening kan plaatsvinden waarbij de samenhang met de zorg die aan 
de ouder(s) wordt verleend, gegarandeerd is.

De gemeente vindt de erkenning, waardering en ondersteuning van jeugdige mantelzorgers een 
belangrijk onderwerp waar deze coalitieperiode extra aandacht voor zal zijn. Dit advies nemen we 
daar graag in mee.

Advies 6. Mantelzorgpas. Neem op de Rotterdampas een extra aanbod voor alleen de Goudse 
mantelzorgers op.

Niet alle activiteiten die gekoppeld zijn aan de mantelzorgpas kunnen één op één overgenomen 
worden op de Rotterdampas. Om de overgang soepel te laten verlopen is de mantelzorgpas nog een 
jaar beschikbaar en daarnaast is de Rotterdampas nu al gratis beschikbaar voor mantelzorgers in 
Gouda. Er wordt op dit moment onderzocht welke activiteiten voor mantelzorgers aan de 
Rotterdampas gekoppeld kunnen worden.

Het college bedankt u voor de concrete adviezen waarmee de komende coalitieperiode de 
mantelzorgers nog beter ondersteund kunnen worden.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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