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Vraag 1
Er is in het afgelopen jaar een bedrag beschikbaar gekomen van 60.000 euro om de mantelzorg te
verbeteren. In hoeverre is dit bedrag voldoende geweest? En is er met de signalen uit dit rapport
aanleiding om dit bedrag voor komende jaren structureel te maken?
Antwoord
Het bedrag van € 60.000,- is eenmalig verstrekt om de wachtlijsten weg te werken bij het steunpunt
mantelzorg. In het derde kwartaal van dit jaar komt SWR met een plan van aanpak om te voorkomen dat
volgend jaar opnieuw een wachtlijst ontstaat en er extra geld nodig is.
Vraag 2
Pagina 9: 2.4 In de bestuurlijke nota wordt aangegeven dat er in Ridderkerk minder maatwerk wordt
verstrekt? Is hier in het verleden een bewuste keuze voor gemaakt en zo ja, waarom? Zo nee: is er een
oorzaak te noemen voor het minder gebruiken van maatwerk?
Antwoord
Nee, dat was geen bewuste keuze. In de eerste jaren werd er minder gebruik gemaakt van maatwerk
dan wij hadden gedacht. Inmiddels is dat niet meer zo en stijgt, al sinds 2017, het aantal aanvragen én
verstrekkingen maatwerk. Aan het einde van 2016 zijn daar maatregelen voor genomen.
Vraag 3
pagina 13: Aanbeveling 2: Advies is om als Ridderkerk te voorzien in een laagdrempelig en ruim aanbod
van respijtzorgvoorzieningen. Hoe laagdrempelig is dit aanbod op dit moment? En is het aanbod naar de
mening van het college op dit moment voldoende of zou het goed zijn om dit uit te breiden
Antwoord
Wij denken dat het wel laagdrempelig is, maar het is moeilijk in te schatten of dit ook zo overkomt. We
merken bijvoorbeeld dat het aanbod ‘kort verblijf’ (logeren) heel weinig aangevraagd wordt. De
voornaamste reden is dat mantelzorger dat toch liever niet wil. Ook merken wij, zoals het rapport ook
opmerkt, dat begeleiding of dagbesteding laat aangevraagd wordt. Aangezien er weinig vraag is naar het
aanbod denken wij dat het aanbod voldoende is.

