
Aan het college van Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel 
Postbus 200 
2920 AE Krimpen aan den IJssel 
 
 
Datum: 23 november 2006. 
Onderwerp:  advisering met betrekking tot “Informele zorg ondersteund”, notitie betreffende 

de gemeentelijke ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg. 
 
 
Geacht college, 
 
In de gezamenlijke vergadering van maandag 20 november 2006 heeft uw college de notitie 
“Informele zorg ondersteund” ter advisering voorgelegd aan het Platform 
Gehandicaptenbeleid en het Seniorenplatform Krimpen aan den IJssel.  
 
Algemeen: De platforms verzoeken ten aanzien van de notitie een heldere definitie te geven 
van het begrip respijtzorg. 
 

A. De platforms zijn van mening dat  
1. de coördinatie van mantelzorg en vrijwilligers in de zorg op één punt dient plaats te 

vinden; 
2. dit in relatie tot stichting Meldpunt een spanning kan opleveren bij het ontwikkelen 

van een (breed) Steunpunt Vrijwilligers. Knelpunten die hierover in het verleden zijn 
geconstateerd, dienen hierin in het overleg en de definitieve besluitvorming te worden  
meegenomen; 

3. de huidige organisatie van het Meldpunt Capelle/Krimpen en Steunpunt Mantelzorg 
veel en onduidelijke structuren kent; 

4. de aandacht voor gemeente Krimpen aan den IJssel, in vergelijking met gemeente 
Capelle aan den IJssel, beperkt is en het aanbod onvoldoende duidelijk is; 

5. er in de aanbevelingen een groot beroep wordt gedaan op het Steunpunt Mantelzorg. 
De platforms vragen zich af of dit met de bestaande (knelpunten in de) infrastructuur 
en kwaliteit mogelijk is.  

 
B. De platforms kunnen zich vinden in de aanbevelingen, met name dat: 
1. er onderzoek wordt verricht naar de omvang van het aantal mantelzorgers en 

vrijwilligers in de zorg in Krimpen aan den IJssel 
2. de gemeente de toepassing van ontheffingsmogelijkheden intensiveert, daar waar het 

gaat om ontheffing van de arbeidsverplichting bij het overschrijding van de 57,5-jarige 
leeftijd onder de voorwaarde dat vrijwilligerswerk of mantelzorg wordt uitgevoerd 

3. er vanaf 2007 geïnvesteerd wordt in versterking en kwaliteitsverbetering van 
mantelzorgondersteuning (samenhang, deskundigheid, uitvoering) met inachtneming 
van de aanbeveling genoemd onder C.3 

4. de relatie met de kerken voor het onderwerp mantelzorgondersteuning versterkt 
wordt 

 
C. De platforms doen ten aanzien van mantelzorgondersteuning de volgende 

aanbevelingen: 
1. de gemeente dient te bewerkstelligen dat samenwerking tussen betrokken 

organisaties bij mantelzorgondersteuning maximaal bereikt wordt. Hiervoor is het 
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nodig dat er heldere, eenduidige en logische structuren worden neergezet. Daar waar 
samenvoeging mogelijk is, dient dit gerealiseerd te worden.  

2. meer specifieke aandacht vanuit het Meldpunt C/K en het Steunpunt Mantelzorg voor 
de lokale Krimpense situatie in beleid, aanbod en uitvoering (maatwerk). 

3. de gemeente dient terughoudend te zijn om grote en onomkeerbare investeringen te 
plegen en deze investeringen steeds in het licht te zien van de ontwikkeling tot een 
Lokaal Loket.  

4. de mantelzorgkrant ook onder vrijwilligers in de zorg te verspreiden en daarin 
specifieke onderwerpen voor die doelgroep, op te nemen 

 
 
De beide platforms hebben unaniem besloten in te stemmen met de notitie Informele Zorg 
Ondersteund. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Het Platform Gehandicaptenbeleid,    het Seniorenplatform, 
De heer L. Luchtenburg, vervangend vz   de heer G. van der Kruijt, vz 
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