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Artikel 39 Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
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Steller vragen: P.P.M. Bakens, fractievoorzitter Algemeen Belang
Onderwerp: Bezuiniging mantelzorgondersteuning
Beantwoording door college:
1. Door het schrappen van de functie mantelzorgondersteuner bij Onis door bezuinigingen is
de vraag van Algemeen Belang “hoe gaat de gemeente verder hier mee om. Gaat de
gemeente hier een nadrukkelijke rol in spelen of laat men het voor wat het is?
Vragen van mantelzorgers zullen nu opgepakt gaan worden door de medewerkers van het Sociaal Team
Asten. Met het verdwijnen van het steunpunt mantelzorg zal specifieke kennis, kunde en inzet op dit
terrein verloren gaan. De ondersteuning voor de mantelzorger zal daardoor summierder worden.
De werkgroep mantelzorg verricht daarnaast veel taken op het gebied van informatieoverdracht. Deze
werkgroep bestaat uit vrijwilligers vanuit verschillende organisaties die te maken hebben met mantelzorg
(o.a. KBO, Zonnebloem). Daarnaast organiseren zij de jaarlijkse dag van de mantelzorg.
De werkgroep wordt momenteel begeleid door een medewerker van het steunpunt mantelzorg. Bekeken
gaat worden hoe deze werkgroep, ondanks de bezuiniging van het steunpunt mantelzorg, wél door kan
blijven gaan.
Daarnaast zijn we momenteel bezig met de opstart van ‘Zorg voor later’ naar aanleiding van een
burgerinitiatief. Het doel hiervan is het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen met inzet van het
eigen netwerk en hen voorbereiden op datgene wat hen bij het ouder worden te wachten staat. Voor een
groot deel wordt de uitvoering gedaan door vrijwilligers, die in gesprek gaan met ouderen en ouderen
met elkaar in gesprek laten gaan. Begrippen als informeren, signaleren en activeren staan hierbij
centraal. Dit ook op het gebied van mantelzorg.

2. “Hoe is het in Asten nu concreet geregeld”? Welke taken (indien mogelijk gaarne
benoemen) hebben wij als gemeente Onis opgelegd ter verkrijging subsidie (gedeelte?)
Onis Welzijn heeft de volgende taken in 2020:
Vluchtelingenwerk
Schulddienstverlening
Jongerenwerk
Dorpsondersteuning
Matchmentor
Oudersupport
Vrijwilligerscentrale
Maatschappelijke stage
Automaatje
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Coördineren collectieve voorzieningen (alarmering, warme maaltijden, klusdienst)
Informatie en advies steunpunt Sociaal Team Asten
Telefoniste Sociaal Team Asten
Ondersteuning opzet ‘Zorg voor later’
Steunpunt mantelzorg (tot 1 maart 2020)

De taken vluchtelingenwerk en schulddienstverlening zijn wettelijk verplichte taken.
Onis heeft aangegeven dat kiezen voor een ‘kaasschaaf’ principe niet mogelijk was omdat dan alle taken
direct nadeel zouden ondervinden van de bezuinigingen. Vandaar dat ervoor is gekozen om dan één van
de taken compleet te schrappen.

3. Heeft Onis eenzijdig het besluit genomen om de mantelzorgondersteuner weg te bezuinigen
of is dit in overleg gegaan? En wat vindt het college van het besluit als dat zonder overleg is
gegaan?
Het college is in het proces van besluitvorming op de hoogte gesteld over de voornemens om – wanneer
de indexering voor professionele organisaties zou verdwijnen - het steunpunt mantelzorg te schrappen.
Er heeft nadat het besluit tot niet indexering is genomen telefonisch contact plaatsgevonden met de
wethouder. De afweging hierin was schrappen van de coördinator mantelzorg of schrappen van
Automaatje. Die laatste levert preventief meer op. Het college is dus in het besluit betrokken geweest.

4. Er waren prestatieafspraken met Onis. Is het college/de wethouder in overleg met Onis om
deze te herijken na de bezuinigingen? Want de bezuinigingen terugdraaien via b.v. de
Voorjaarsnota 2020 kan natuurlijk geen optie zijn.
De afspraken over het steunpunt mantelzorg worden in overleg met Onis herijkt, zoals gebruikelijk is
met alle resultaatafspraken met Onis. Er wordt gezamenlijk gekeken welk deel van de ondersteuning kan
worden opgepakt door het Sociaal Team Asten of door vrijwilligers en welke ondersteuning door de
bezuinigingen definitief vervalt en wat daarvan de gevolgen zijn.

Toelichting: (indien nodig)

