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Geachte raadsleden, 
 
Op 5 januari 2021 ontvingen wij van PRO Gulpen-Witten vragen over het beëindigen de werkzaamhe-
den van Steunpunt Mantelzorg in Gulpen-Wittem. In deze brief beantwoorden wij de gestelde vragen. 
Alvorens over te gaan naar de beantwoording willen wij graag het gevolgde proces schetsen.  
 
Begin 2019 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden en gedurende het jaar diverse ambtelijke over-
leggen. Goede informatievoorziening, terugkoppeling en verantwoording waren punten van aandacht 
die tijdens die gesprekken aan de orde zijn geweest. In januari 2020 heeft er wederom een bestuurlijk 
gesprek plaatsgevonden. Dit waren allemaal kritische gesprekken waarin we hebben aangegeven dat 
we de invulling van de dienstverlening graag op een andere, dichter bij de inwoner en vraaggerichte 
manier willen inrichten. Zodat we meer zicht krijgen op mantelzorgers in onze gemeente, hun vragen 
en behoefte aan zorg en ondersteuning. We zijn als gemeente verantwoordelijk voor de kwaliteit van 
de dienstverlening. Uiteindelijk staat het belang van de inwoner en de mantelzorgers centraal en dient 
de ondersteuning vraaggericht en passend te zijn. 
 
De afgelopen jaren is ook op regionaal niveau een uitgebreide discussie gevoerd met het Steunpunt 
over de kostprijs van de dienstverlening. De kosten voor de dienstverlening waren relatief hoog. Met 
name het uurtarief. Omdat er twijfels waren over de mate waarop het aanbod van het Steunpunt aan-
sloot op de behoeften van onze inwoners en de resultaten onvoldoende helder werden, zijn wij van 
mening dat de prijs niet in verhouding staat met het resultaat. Daar wilden wij meer zicht en grip op 
krijgen. 
 
In maart 2020 is er een voornemen inzake de subsidieverlening 2020 gestuurd. Er kon op dat moment 
namelijk door het Steunpunt niet concreet aangegeven worden welke taken er in 2020 zouden worden 
uitgevoerd en op welke manier dat dan zou gebeuren. Ook was niet duidelijk of de afgesproken werk-
zaamheden in 2019 ook daadwerkelijk waren uitgevoerd. Wij waren derhalve voornemens om de sub-
sidie voor 2020 voor de helft te korten. 
 
Vervolgens heeft het Steunpunt aangegeven toch een en ander te kunnen uitvoeren. Toen hebben wij 
besloten hetzelfde bedrag voor 2020 toe te kennen als in 2019. In de subsidiebeschikking (juni 2020) 
is tevens aangegeven dat er nog steeds onduidelijkheid was over de wijze van samenwerken ná 
2020. In dit schrijven is ook verzocht om het regionale en lokale aanbod te specificeren en hieraan 
concreet per categorie (soort dienstverlening) een kostprijs te verbinden, zodat er gericht een besluit 
zou kunnen worden genomen over het afnemen van onderdelen van de dienstverlening in 2021. 
 
De subsidieaanvraag voor 2021 was echter precies hetzelfde als die voor het uitvoeringsjaar 2020. Na 
diverse emailwisselingen heeft het Steunpunt op 7 oktober 2020 laten weten dat zij geen kostprijs kan 
verbinden aan de diverse dienstverleningscategorieën. Derhalve hebben we op 11 november 2020 



 

 

het voornemen kenbaar gemaakt om voor het jaar 2021 een subsidie toe te kennen van €15.000 en 
per 1 januari 2022 geheel te willen stoppen met de subsidiering. Andere gemeenten (Eijsden-
Margraten en Vaals) zijn ons hierin ook voorgegaan, en zijn inmiddels gestopt met het subsidiëren van 
het Steunpunt. 
 
Met dit proces hadden we een zachte landing voor het Steunpunt voor ogen. Op 9 december 2020 is 
wederom een overleg gevoerd met het Steunpunt waarin gezamenlijk afspraken zijn gemaakt over de 
taken die het Steunpunt wel nog in 2020 zou uitvoeren, het overdragen van werkzaamheden naar de 
nieuwe organisatie (i.c. TriaCura) en het gezamenlijk communiceren naar de burgers (mantelzorgers) 
hierover. Met dit in het achterhoofd hebben wij dan ook het besluit genomen om een bedrag van  
€ 15.000 beschikbaar te stellen voor het overgangsjaar.  
 
De afspraken die op 9 december zijn gemaakt, worden nu doorkruist. Op dit moment stellen we alles 
in het werk om toch een ‘warme’ overdracht mogelijk te maken, maar daarvoor hebben we de mede-
werking van het Steunpunt nodig. Dit is helaas niet geheel volgens verwachting en gemaakte afspra-
ken. 
 
Tot zover het proces dat samen met het Steunpunt is doorlopen. Dan volgt nu de beantwoording van 
de door u gestelde vragen.  
 

1. Bent u het met ons eens dat mantelzorg één van de pijlers is van onze participatiesa-
menleving?  
Wij zijn het met u eens dat mantelzorg een grote rol speelt in de huidige samenleving en dat 
deze rol in de toekomst alleen maar verder zal groeien. In het beleidsplan ‘Iedereen doet 
mee! 2020-2024’ is er dan ook aandacht besteed aan het mantelzorgbeleid. 
 

2. Bent u het met ons eens dat mantelzorgers vanuit de gemeente waardering en onder-
steuning moeten kunnen krijgen voor hun belangeloze zorg?  
Wij zijn het met u eens dat mantelzorgers waardering en ondersteuning moeten krijgen. Jaar-
lijks kunnen zorgvragers een mantelzorgcompliment aanvragen om tijdens de Kerstperiode te 
overhandigen aan hun mantelzorger(s). Eind 2020 reikte de gemeente complimenten (van € 
200,00) uit aan 313 zorgvragers.  
 

3. Klopt het dat Steunpunt Mantelzorg Zuid de activiteiten voor onze gemeente heeft be-
eindigd per 1 januari 2021?  
Het klopt inderdaad dat het Steunpunt Mantelzorg Zuid (hierna: het Steunpunt) de activiteiten 
voor onze gemeente heeft beëindigd per 1 januari 2021.  
 

4. Klopt het dat zij een substantiële subsidie vermindering ontvangen voor 2021? Graag 
ontvangen wij bij uw antwoorden een overzicht van de subsidieverlening van de afge-
lopen vier jaar.  
Het klopt dat het Steunpunt voor 2021 substantieel minder subsidie zou ontvangen. Voor een 
toelichting wordt verwezen naar de inleiding. 
 
We hebben de volgende subsidies de afgelopen 4 jaar toegekend aan het Steunpunt: 
2017: € 43.030,11 (via bulkfactuur van de gemeente Maastricht). 
2018: € 43.801,-  
2019: € 43.731,- 
2020: € 43.731,-*. Momenteel is 90% van dit bedrag overgemaakt. 
 
*De subsidie voor 2020 zal nog in 2021 definitief worden vastgesteld. De definitie vaststelling 
van de subsidie 2020 zal plaatsvinden op basis van een door het bestuur ingediende aan-



 

 

vraag tot vaststelling van de subsidie inclusief jaarverslag. Deze aanvraag dient vóór 1 juni 
2021 ingediend te worden. Indien voldaan is aan de in de subsidieovereenkomst gestelde 
voorwaarden, ontvangt het Steunpunt de resterende € 6.559,65. Het niet voldoen aan de ter-
mijn of voorwaarden kan tot gevolg hebben dat geen subsidie verleend wordt respectievelijk 
dat het subsidiebedrag lager of op nihil wordt vastgesteld. 
 

5. Klopt het dat zij in 2022 helemaal geen subsidie meer krijgen?  
In het voornemen dat we hebben verzonden op 11 november 2020 naar het Steunpunt heb-
ben we aangekondigd dat we voornemens zijn de subsidierelatie per 1 januari 2022 in haar 
geheel te beëindigen.  
 

6. Zo ja, wat is hiervoor de reden?  
Kortheidshalve wordt verwezen naar antwoord 5 en de toelichting op het gevolgde proces. 
 

7. Zo ja, waarom is de gemeenteraad hierover niet geïnformeerd?  
Het contracteren van uitvoerende organisaties is een bevoegdheid van het college (binnen de 
door de raad vastgestelde kaders). We hebben het Steunpunt meermaals voorgesteld om 
samen te communiceren naar inwoners en cliënten over de overdracht van haar werkzaam-
heden aan de nieuwe organisatie. Het Steunpunt heeft echter zelfstandig haar cliënten op de 
hoogte gesteld. Omdat dit zonder overleg is gebeurd, hebben wij niet de ruimte gehad om de 
gemeenteraad tijdig te kunnen informeren. 
 
 

8. Wat gaat u doen om de ondersteuning van mantelzorgers op korte en lange termijn te 
continueren?  
Wij hebben op 22 december 2020 besloten te starten met een pilot met TriaCura Mantel-
zorgmakelaars Zuid-Limburg inzake de ondersteuning aan mantelzorgers in 2021. Met Tria-
Cura hebben al de nodige gesprekken plaatsgevonden en is een en ander al voorbereid in 
2020. We hebben de afgelopen jaren een basisstructuur opgetuigd. De gemeente wil de basis 
die er nu ligt versterken en méér voor deze groeiende doelgroep kunnen betekenen in de toe-
komstdoor mantelzorgondersteuning dichter bij inwoners zelf te organiseren en meer maat-
werk aan te bieden. Er wordt gestreefd naar een lokale aanpak. Daarvoor moet eerst een 
goed beeld gecreëerd worden over wie de mantelzorgers zijn en wat hun vragen, wensen en 
behoeften zijn. Dat beeld is er nu onvoldoende. Naast de zorgcontinuering zal de pilot met 
TriaCura zich dan ook hierop richten. 
 

9. Steunpunt Mantelzorg Zuid organiseerde ook activiteiten voor jonge mantelzorgers? 
Worden deze nu ook stopgezet?  
In de gemeente Gulpen-Wittem worden, voor zover wij hiervan op de hoogte zijn, geen speci-
fieke activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers door het Steunpunt. Wel heeft het 
Steunpunt een jonge mantelzorger aangedragen voor het jongerenlintje. De ondersteuning 
aan mantelzorgers in haar geheel zal nu, ook in verband met de situatie rondom COVID-19, 
voornamelijk individueel plaatsvinden. De nieuwe organisatie TriaCura is er voor alle mantel-
zorgers, dus ook voor jonge mantelzorgers.  
 

10. Zo ja, wat gaat u doen om ook jonge mantelzorgers nu en in de toekomst te ondersteu-
nen?  
Na de pandemie kan er worden onderzocht of er ook andere, vraaggerichte, ondersteunings-
mogelijkheden passend zijn voor jonge mantelzorgers uit de gemeente Gulpen-Wittem. Ge-
dacht wordt aan bijvoorbeeld een samenwerking met scholen. Hierbij zal ook gekeken worden 
naar ervaringen van andere gemeenten. 
 



 

 

11. Wat betekent de beëindiging van de activiteiten van het Steunpunt voor de zorgvrijwil-
ligers die actief zijn als ondersteuning van de mantelzorgers? 
Wij hebben meerdere malen bij het Steunpunt geïnformeerd over de stand van zaken met be-
trekking tot de mogelijke vrijwilligers die op dit moment worden ingezet in huishoudens in de 
gemeente Gulpen-Wittem. Op 7 januari 2021 zijn wij geïnformeerd dat op peildatum 31 de-
cember 2020 5 vrijwilligers van het Steunpunt ingezet zijn ter ondersteuning bij een mantel-
zorgsituatie of een hulpvrager in de gemeente Gulpen-Wittem. Wij zijn verder inhoudelijk niet 
op de hoogte van verdere informatie welke inwoners of hulpvragen het betreffen. Wij hechten 
het grootste belang aan zorgcontinuïteit en zal, ook in het kader van de zorgvrijwilligers, ver-
der in overleg treden met het Steunpunt. 

 
Na de collegevergadering van 12 januari 2021 zijn de bij de gemeente bekende mantelzorgers geïn-
formeerd over de stand van zaken middels bijgevoegde brief. Ook zal er gecommuniceerd worden via 
de reguliere communicatiekanalen.  
 
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met S.A. Gambrah-Meuzelaar via telefoonnummer 043-
8800659 of e-mail Sabine.Gambrah@gulpen-wittem.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
burgemeester en wethouders van Gulpen-Wittem, 
de secretaris,    de burgemeester, 
<<<  <<< 
 
 
 
 
J.G.A. Kusters  MCM   ing. N.H.C. Ramaekers-Rutjens 
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