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Onderwerp Telefoon / Behandeld door Bijlagen
Beantwoording vragen inzake jonge D. Slager
mantelzorgers

Beste mevrouw De Goede, mevrouw Verdaasdonk en heer Hoek,

Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp 
delen wij u het volgende mede.

Vraag 1.
Heeft het college kennis genomen van deze kamerbrief en onderliggende rapportage?

Antwoord 1.
Ja.

Vraag 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?

Antwoord 2.
Jonge mantelzorgers komen op verschillende manieren bij de gemeente in beeld. Bijvoorbeeld via 
klantgesprekken met Wmo-cliënten (zie antwoord 4), via samenwerkende partners als het CJG, of 
bijvoorbeeld via scholen. Ze worden niet apart als ‘jonge mantelzorger1 geregistreerd. We hebben 
dus geen precieze cijfers over deze kinderen. Landelijk lopen schattingen van het aantal jonge 
mantelzorgers uiteen van zo’n 6% tot 25% van alle jongeren.

Vraag 3.
Wordt er door gemeentelijke Wmo-medewerkers gebruikt gemaakt van de kindcheck of soortgelijke 
signaleringsinstrumenten?

Antwoord 3.
Er wordt binnen de gemeente geen gebruik gemaakt van een specifiek instrument als de 
kindcheck. Deze check is tot nog toe primair bedoeld voor en gebruikt door (medische) 
professionals. Zoals de minister in zijn brief aangeeft wil hij verkennen hoe dit instrument ook door 
gemeentelijke teams gebruikt zou kunnen worden. Wij volgen die verkenning met interesse en 
staan open voor alle middelen die kunnen bijdragen aan een goede ondersteuning van (jonge) 
mantelzorgers. Los van welk instrument wordt gebruikt, wordt de belasting van de mantelzorger wel 
expliciet meegenomen in gesprekken tussen cliënt en klantmanager van de gemeente (zie ook 
antwoord 4).
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Vraag 4.
Op welke manier wordt in Breda hulp of ondersteuning geboden aan jonge mantelzorgers?

Antwoord 4.
Ondersteuning is altijd maatwerk.
Binnen het kader van de wmo stelt de klantmanager samen met de cliënt een plan op. In dat plan 
wordt de hele situatie in beeld gebracht, inclusief de gezinssituatie. Daarbij wordt ook gekeken naar 
wat de (jonge) mantelzorger nodig heeft. Ondersteuning van de mantelzorger kan vanuit de Wmo 
of vanuit een van de samenwerkende partijen in de stad vormgegeven worden. Vooral het 
Steunpunt Informele Zorg Breda (StiB) is actief in de ondersteuning van jonge mantelzorgers (zie: 
https://www.stib-breda.nI/steun-en-advies/ionqe-mantelzoraers/t.

Naast individuele ondersteuning van jonge mantelzorgers, zijn gemeente en partners actief in 
diverse activiteiten om mantelzorg onder jongeren bespreekbaarder te maken en om jongeren te 
sterken in hun rol. Zo worden er activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers waar ze 
ervaringen kunnen uitwisselen en wordt er voorlichting op scholen gegeven. Bij het opstellen van 
het nieuwe beleidskader voor jeugd zal vroegsignalering (waaronder mantelzorg) op scholen ook 
een van de thema's zijn. In maart 2018 is er in Breda een netwerkbijeenkomst jonge mantelzorgers 
voor de regio geweest waarin het herkennen (signaleren), erkennen (begrijpen) en helpen 
(beleidsaanpassingen) van de jonge mantelzorger centraal heeft gestaan.

Vraag 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?

Antwoord 5.
De gemeente kijkt naar de zelfredzaamheid van de klant en zijn omgeving. Medewerkers binnen de 
Wmo zijn opgeleid (via de training ‘Werken met Verve’) om samen met betrokkenen te bespreken 
en te wegen wat er voor hun specifieke situatie nodig is aan zorg en ondersteuning. Daarbij zijn 
mantelzorgers een belangrijke speler. We willen dat zij in staat worden gesteld om binnen hun 
eigen mogelijkheden te ondersteunen waar nodig, met een goede balans tussen gebruikelijke zorg 
en mantelzorg. Gemeente en partners willen daarbij maximale ondersteuning bieden aan 
mantelzorgers om hun rol goed en duurzaam te kunnen vervullen.

Vraag 6.
Wordt bij de uitwerking van de afspraak in het bestuursakkoord de kamerbrief en onderliggend 
rapport meegenomen?

Antwoord 6.
Mantelzorgondersteuning is een belangrijke pijler in ons beleid, inclusief specifieke aandacht voor 
jonge mantelzorgers. We trekken jaarlijks 100.000 euro extra uit voor deze ondersteuning en voor 
ontlasting van mantelzorgers (respijtzorg). Vanzelfsprekend maken we bij onze aanpak gebruik van 
alle kennis die beschikbaar is om die ondersteuning zo goed mogelijk in te richten voor onze 
mantelzorgers, inclusief genoemd rapport en kamerbrief.

Vraag 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?
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Antwoord 7.
Onze portefeuillehouder Miriam Haagh is duovoorzitter van de g40-themagroep Wmo/Jeugd. In die 
rol spreekt zij op landelijk niveau met andere gemeenten en met de minister over de diverse 
onderwerpen binnen de Wmo. Vanuit de ambities in het Bestuursakkoord heeft zij daarbij 
vanzelfsprekend ook specifieke aandacht voor (jonge) mantelzorgers.

Hoogachtend,


