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Betreft vragen ex. Art. 9 RvO inzake Jonge Mantelzorgers;  

Geacht College, 

Vorige week verstuurde minister de Jong een brief aan de tweede kamer over gemeentelijke ondersteuning aan jonge mantelzorgers (1). 
Hij wil dat jonge mantelzorgers, kinderen met (langdurig) zieke ouders eerder en beter in beeld zijn en ervoor zorgen dat deze kinderen 
de juiste hulp en ondersteuning krijgen. Hij benoemt hiervoor een aantal concrete interventies. In het bestuursakkoord “Lef en Liefde” 
staat dat er de komende jaren aandacht is voor mantelzorgers en speciaal voor kinderen die mantelzorg verlenen. 

N.a.v. de afspraak in het bestuursakkoord en de brief van de minister willen wij het college de volgende vragen voorleggen: 

1. Heeft het college kennis genomen van deze kamerbrief en onderliggende rapportage?  
2. Heeft het college zicht op jonge, minderjarige mantelzorgers in Breda, zo ja om hoeveel kinderen gaat het hier en welk deel 

hiervan is er sprake van kinderen met ouders met een verstandelijke beperking, psychiatrische en of verslavingsproblematiek?  
3. Wordt er door gemeentelijke WMO medewerkers gebruikt gemaakt van de kindcheck of soortgelijke 

signaleringsinstrumenten?  
4. Op welke manier wordt in Breda hulp of ondersteuning geboden aan jonge mantelzorgers?  
5. Welk WMO toekenningsbeleid wordt in Breda gehanteerd wanneer er jonge mantelzorgers in het huishouden aanwezig zijn? 

M.a.w. komt het in Breda voor dat er minder thuiszorg wordt geïndiceerd omdat er jonge mantelzorgers in het gezin aanwezig 
zijn? Welke afspraken zijn hierover gemaakt en vastgelegd?  

6. Wordt bij de uitwerking van de afspraak in het bestuursakkoord de kamerbrief en onderliggend rapport meegenomen? 
7. Is het college bereid om n.a.v. de kamerbrief een voortrekkersrol te gaan spelen voor jonge mantelzorgers en hierover in 

gesprek te gaan met de minister of VNG? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Joyce de Goede   Inge Verdaasdonk   Erwin Hoek 

Raadslid D66   Raadslid SP   Raadslid PvdA 
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(1) https://www.gemeente.nu/sociaal/kamerbrief-meer-aandacht-hulpverlening-voor-kinderen-van-zieke-ouders/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:fractie@d66breda.nl
https://nam01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.gemeente.nu%2Fsociaal%2Fkamerbrief-meer-aandacht-hulpverlening-voor-kinderen-van-zieke-ouders%2F&data=02%7C01%7C%7C93b4182d6b0c43867a9308d5db908be8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636656336220684834&sdata=2xtTqLFj91HUuDnfHETMaQOMT4HkUT3kuI18GBwxoJc%3D&reserved=0

