
Aan burgemeester en wethouders  

door tussenkomst van de voorzitter van de raad 

 

Ridderkerk, 24-04-2020 

 

Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders 

(RvO, artikel 40) betreft overbelasting mantelzorgers in tijden van corona 

 

Geacht college, 

 

Het coronavirus heeft een grote impact op mantelzorgers. Zij die zorgen voor iemand in een 

instelling kunnen op dit moment niet meer helpen. Degene die thuis zorgen ervaren extra druk 

omdat de individuele begeleiding vaak is gestopt en vrijwilligers niet meer langs komen. De kans 

op overbelasting en eventuele ontsporing neemt toe.  

Respijtzorg is een onderdeel van de mantelzorgondersteuning. Gebleken is dat de drempels om 

deze zorg te vragen én te bieden hoog zijn. In het eerste kwartaal van 2020 kwam het rapport 

aanjager respijtzorg hierover uit.  

Omdat mantelzorgondersteuning nu, maar zeker ook in de komende periode, heel belangrijk is 

heeft de ChristenUnie over beide onderwerpen vragen: 

Mantelzorg en respijtzorg in tijden van corona 

1. Mantelzorgers worden in deze tijden van corona enorm belast. Wat is het beeld m.b.t 

overbelasting van Ridderkerkse mantelzorgers in deze periode?   

2. Welke (extra) ondersteuning geeft mantelzorgondersteuning Karaat in deze periode?  

3. Welke ondersteuning biedt Karaat om mantelzorgers en hun naasten contact te laten 

houden? 

4. Wanneer er behoefte is aan respijtzorg- hoe wordt in deze tijd dan aan deze behoefte 

voldaan? 

Rapport aanjager respijtzorg  

1. Is het college op de hoogte van dit rapport en op welke punten herkent zij zich in de 

conclusies? 

2. Op welke wijze en wanneer gaat het college aan de slag met de aanbevelingen uit dit 

rapport?    

 

Gelet op de druk die er ligt bij ambtenaren in deze tijd begrijpt de ChristenUnie goed dat 

de termijn van beantwoording later zal zijn of dat beantwoording van deze vragen plaats 

vindt in de extra commissievergadering inzake corona.  

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 

file:///C:/Users/edwolf/Downloads/rapport-aanjager-respijtzorg-clmence-ross%20(1).pdf


Hoogachtend, 

Erna de Wolff, ChristenUnie 


