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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2018Z16620
Vragen van de leden Geluk-Poortvliet en Slootweg (beiden CDA) aan de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht
«Hulpbehoevenden aansporen om hun omgeving in te zetten werkt niet»
(ingezonden 24 september 2018).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Hulpbehoevenden aansporen om hun
omgeving in te zetten werkt niet»?1
Vraag 2
Hoe beoordeelt u de cijfers van de Universiteit van Amsterdam en de
Universiteit voor Humanistiek waaruit blijkt dat mensen stimuleren om in hun
omgeving om hulp te vragen in de praktijk niet blijkt te werken?
Vraag 3
Klopt het dat slechts in drie van de onderzochte 64 keukentafelgesprekken het
daadwerkelijk lukt om hulp te verkrijgen uit de omgeving van ouderen en
chronisch zieken?
Vraag 4
Is dit van invloed op het kabinetsstandpunt dat chronisch zieken en ouderen
zoveel mogelijk hun eigen netwerk moeten inschakelen als ze hulp nodig
hebben?
Vraag 5
Wordt er tijdens het keukentafelgesprek een onderscheid gemaakt in
mantelzorgtaken die een intiem karakter hebben en taken die dat niet
hebben? Zo ja, is hierin een duidelijk verschil te zien in het aantal mantelzorgers dat deze zorg geeft? Zo nee, waarom niet?
Vraag 6
Klopt het dat er veel minder mantelzorg door de omgeving kan worden
verleend dan waar vooraf bij de decentralisatie van de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) 2015 rekening mee is gehouden?
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Vraag 7
Welke maatregelen neemt u om het aantal mantelzorgers waar een beroep
op kan worden gedaan te laten toenemen?
Vraag 8
Welke concrete acties nemen gemeenten of gaan ze nemen op het terrein van
respijtzorg en dagopvang om mantelzorgers te ondersteunen?
Vraag 9
Hoeveel gemeenten kennen een locatie die respijtzorg aanbiedt?
Vraag 10
Klopt het dat de meeste gemeenten mantelzorgers alleen compenseren
wanneer ze wonen in dezelfde plaats als de hulpbehoevende en niet wanneer
de hulpbehoevende in een andere gemeente woont?
Vraag 11
Hoeveel bijstandsgerechtigden en werkzoekenden hebben een ontheffing van
sollicitatieplicht omdat zij mantelzorg verlenen?
Vraag 12
Deelt u de waarschuwing van de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit voor Humanistiek met betrekking tot de grote nadruk op zelfredzaamheid
en het aansturen op zoveel mogelijk informele zorg niet het hart van het
sociale overheidsbeleid kan en moet zijn?
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