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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 40 van het RvO van de gemeenteraad gesteld door de 
heer Bulk van de Fractie van Christenunie I SGP over Ondersteuning mantelzorgers 

Beantwoording van de vragen: 

Vraag 1. Hoeveel jongere mantelzorgers, tot 18 jaar, zijn erin beeld bij de Gemeente Woerden? 
Antwoord: Jonge mantelzorgers zijn per individuele gezinssituatie in beeld bij WoerdenWijzer. Mantelzorg 

vormt een onderdeel van het ondersteuningsplan. Indien kinderen en jong volwassenen (tot 24 jaar) 
mantelzorgen, is dit een extra punt van aandacht en bespreking. 
Het is niet duidelijk om hoeveel jonge mantelzorgers het gaat, de score hiervan wordt niet bijgehouden in 
het registratiesysteem. 

Vraag 2. 380Zo van de mantelzorgers in Woerden kent een hoge belasting (bron: waarstaatjegemeente.nl), 
hoeveel daarvan zijn jonger dan 18 jaar? 

Antwoord: Op deze vraag is geen exact antwoord te geven. Zoals bij antwoord 1 aangegeven, zijn jonge 
mantelzorgers op individueel gezinsniveau in beeld, maar worden de absolute aantallen, of het relatieve 
aandeel ervan in het totaal, niet als zodanig geregistreerd. Consulenten, sociaal makelaars en 
medewerkers van de telefonische toegang zijn gespitst op de overbelasting van de mantelzorger in het 
algemeen en van de jonge mantelzorger in het bijzonder. Het belang van de jongere met betrekking tot 
zijn/ haar ontwikkeling weegt hierbij zwaar. 

Vraag 3. Hoe wordt de inzet van jongere mantelzorgers in Woerden bij een indicatie meegeteld? 
Antwoord: Die wordt niet meegeteld. Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen mantelzorg en klusjes die 

'normaal' zijn thuis, zoals het soms inruimen van de afwasmachine, tafel dekken, een vergeten 
boodschap halen enz. Deze 'gebruikelijke zorg' wordt wel meegeteld, conform de Beleidsregels 
Maatschappelijke Ondersteuning 2015 gemeente Woerden (zie bijlage). 

NB. Bij mantelzorg wordt de normale (gebruikelijke) zorg in zwaarte, duur of intensiteit overschreden. 
Mantelzorg vindt plaats op basis van vrijwilligheid, dat wil zeggen dat je als mantelzorger bereid en in 
staat geacht wordt deze zorg te willen leveren. 

Vraag 4. Herkent het college dat de inzet door jongere mantelzorgers uit Woerden voor hen negatieve 
gevolgen kan hebben? 

Antwoord: Ja, het college herkent dit. Juist in gezinssituaties waarin een van de ouders ondersteuning nodig 
heeft vanwege een aandoening en beperkingen, is er extra aandacht voor de kinderen. De consulent van 
WoerdenWijzer vraagt dit uit tijdens het keukentafelgesprek en verwijst naar het Steunpunt Mantelzorg 
voor advies en/of naar ondersteuning. Ook worden alternatieven besproken om de jongere te ontlasten 
door een algemene of maatwerkvoorziening te adviseren. 

Vraag 5. Is het college van mening dat jongere mantelzorgers tot 18 jaar, niet of minder belast zouden 
moeten zijn met mantelzorg? 

Antwoord: Het college heeft twee belangrijke uitgangspunten: 1) De inzet van jongeren wordt nooit 
meegenomen in een indicatie en 2) Mantelzorg is altijd vrijwillig; een inwoner moet bereid en in staat zijn 
om mantelzorg te verlenen. Bij kinderen is extra aandacht nodig omdat zij vaak niet weten dat zij 
mantelzorg verlenen en niet kunnen beoordelen of zij hiertoe in staat zijn. De telefonische toegang, de 
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consulenten en de sociaal makelaars van WoerdenWijzer zijn extra gericht op het welzijn van kinderen 
als er sprake is van een gehandicapt gezinslid. 

Vraag 6. Neemt het college de problematiek van jongere mantelzorgers mee in de RIB van september 2016? 
Antwoord: Ja. De RIB zal ingaan op het vinden van de zogenoemde 'vergeten mantelzorgers' om hen vooral 

zelf aan het woord te laten. Onder deze categorie valt ook de groep jongere mantelzorgers, omdat zij 
zich vaak niet bewust zijn van het feit dat zij mantelzorgen. 
Het Steunpunt Mantelzorg Welzijn Woerden voert momenteel het project Samen met en voorde 
mantelzorger uit. Zij gaan het gesprek aan met de mantelzorgende inwoner, Mezzo (belangenvereniging 
voor mantelzorgers) en ketenpartners. Er worden handvatten gezocht om de vergeten mantelzorgers in 
beeld te krijgen en aan het woord te laten. De uitkomsten hiervan worden o.a. opgenomen in de RIB van 
september 2016. Ook de problematiek van jonge mantelzorgers komt aan bod, evenals de manieren om 
deze groep in beeld te krijgen. Er wordt gedacht aan preventieve acties: voorlichting op scholen, bij 
huisartsen en praktijkondersteuners. 

Bijlagen: 
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Bijlage 1 

 
 
Art 6.5  
Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Woerden 2015 
 
6.5 Gebruikelijke hulp 
Indien de cliënt huisgenoten heeft (partner, kind, familielid) die wel in staat zijn huishoudelijk 
werk te verrichten, komt men niet in aanmerking voor een maatwerkvoorziening. Dit wordt 
gebruikelijke hulp genoemd. Gebruikelijke hulp heeft een verplichtend karakter en hierbij 
wordt geen onderscheid gemaakt op basis van sekse, religie, cultuur, gezinssamenstelling, 
(drukke) werkzaamheden of persoonlijke opvattingen over het verrichten van huishoudelijke 
werkzaamheden. Iedere volwassene wordt geacht ook naast een (drukke) baan of gezin een 
huishouden te voeren. Jong volwassenen in de leeftijd van 18 tot 23 jaar worden geacht een 
eenpersoonshuishouden te kunnen voeren. Vanaf 23 jaar wordt iemand geacht een 
meerpersoonshuishouden te kunnen voeren. Van kinderen in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar 
wordt verwacht dat zij hun eigen kamer schoonhouden en een bijdrage leveren in de 
gezamenlijke ruimten. Zij kunnen licht huishoudelijke taken uitvoeren, zoals tafel afruimen, 
afwassen, kleding in de wasmand doen, kleine boodschappen doen. Voor huisgenoten die 
aangeven geen huishoudelijke taken over te kunnen nemen omdat ze niet weten hoe dit 
moet en dit nog nooit hebben gedaan, kan korte tijd HH als maatwerkvoorziening worden 
ingezet om de huisgenoot de vaardigheden aan te leren. 


