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Programma

• Toelichting RTA Mantelzorg op rapport

• Aanvulling door de wethouder mw. H. van den Berg

• 3 Flits stellingen

• Discussie





Is het beleid van de gemeente Renkum voor 
mantelzorgers voldoende en passend voor de 
behoefte in onze gemeente.

• Wet Maatschappelijke Ondersteuning

• Beleidsstukken

• Cijfers

• Gesprekken ambtenaren gemeente 
Renkum

• Vergelijking andere gemeenten: 
Rheden, Wageningen en Utrecht

• Gesprekken met maatschappelijke 
organisaties, zorgprofessionals en 
mantelzorgers

• Kerk, Praktijkondersteuner huisarts, 
Huis van Renkum, Renkum voor 
Elkaar, Odensehuis, Verburgt 
Molhuyzen

• Via 3 artikelen in huis-aan-huisblad in 
contact met mantelzorgers 



Aanbevelingen
• Betrek mantelzorger bij het gesprek met de zorgvrager; onderzoek de 

ondersteuningsbehoefte van de mantelzorger.

• Werk beter met organisaties in de nulde en eerste lijn.

• Maak onderscheid naar verschillende groepen mantelzorgers in het 
beleid.

• Verbeter de informatievoorziening in kwaliteit, kwantiteit en 
toegankelijkheid

• Wees laagdrempelig en bereikbaar in voorzieningen; 
lotgenotencontact, aanspreekpunten, inloopmogelijkheden.

• Mantelzorgbeleid koppelen aan huisvestingsbeleid en ruimtelijke 
ordening.

  



Nuancering 

• Uitvoering van Decentralisatie in het Sociaal Domein sinds 2015

• Uitvoering kost tijd

• Sterk Renkum 

• Renkum spreekt





Wonen 
nabijheid voorwaarde voor 

mantelzorg
• Mantelzorg geven en ontvangen gaat over meer dan zorgverlening

• Nabijheid 

• Mantelzorgurgentie

• Inwonen

• Mantelzorgwoning 

• Woning splitsen



Mantelzorg 
Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
• Minder druk op de mantelzorger door :

Aangepaste woningen – levensloopbestendig , bewust wonen
Voorzieningen in de directe omgeving van zorgvrager, zoals winkels, 
medische zorg, activiteiten, infra-structuur zorg-welzijn.

• Meer invloed van (toekomstige) zorgvrager bij ruimtelijke ontwikkelingen.

 



De gemeente ondersteunt een 
mantelzorger alleen wanneer er een 

concreet verzoek is van de 
mantelzorger.

Stelling 1 



In de gemeente Renkum is er een 
divers, laagdrempelig aanbod van 

voorzieningen/maatregelen gericht op 
alle Renkumse mantelzorgers. 

Stelling 2



Informele zorg heeft alleen 

met sociaal beleid te maken.   
Stelling 3
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