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Geachte heer Claus,

U gaf aan:
“Onlangs hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) een analyse gepresenteerd over de toekomst van de mantelzorg in Nederland. 
Volgens deze analyse staat de gemeente een sterke daling van het aantal mantelzorgers te wachten.

Op dit moment staan nog 15 potentiële mantelzorgers klaar voor elke 85-plusser, maar in 2040 
loopt dit terug naar 6. Vooral, althans zo blijkt uit de analyse, valt de verhouding in sterk 
vergrijzende regio’s als Zuid-Limburg de verhouding ongunstiger uit”.

In antwoord op uw vragen berichten wij u als volgt.

Vraag 1.
Kunt u aangeven hoeveel mantelzorgers er op dit moment in Brunssum zijn?

Antwoord:
Dit is niet exact aan te geven, omdat niet alle mantelzorgers in Brunssum zijn geregistreerd bij 
Steunpunt Mantelzorg. Per medio april 2018 staan 773 Brunssumse inwoners geregistreerd als 
mantelzorger. In de praktijk ligt dit aantal uiteraard hoger, omdat niet iedereen is geregistreerd 
geregistreerd wenst te worden.
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Vraag 2.
Kunt u het aantal onderverdelen naar leeftijd?

Antwoord:
De 773 geregistreerde mantelzorgers zijn als volgt onder te verdelen naar leeftijd.
< 20 jaar, 3 personen
20-30 jaar, 10 personen
30-40 jaar, 34 personen
40-50 jaar, 87 personen
50-60 jaar, 190 personen
60-70 jaar, 190 personen
70-80 jaar, 180 personen
80-90 jaar, 74 personen
90-100 jaar, 5 personen

Vraag 3.
Kunt u een prognose maken van het aantal mantelzorgers de komende 10 jaar?

Antwoord:
Het is niet mogelijk om hiervan een prognose te maken, omdat we niet exact weten hoeveel 
mantelzorgers er daadwerkelijk in onze gemeente zijn omdat niet iedere mantelzorger is 
geregistreerd. Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering en -ondersteuning moet 
men ingeschreven staan als mantelzorger bij het Steunpunt Mantelzorg. De gemeente heeft dit 
actief gepromoot. Als gevolg daar van zien we de afgelopen jaren een behoorlijke toename van het 
aantal registraties. Op dit moment worden nog altijd meer nieuwe mantelzorgers bij het Steunpunt 
geregistreerd dan dat mantelzorgers worden uitgeschreven.

Landelijk is de verwachting dat de druk op mantelzorg gaat verdubbelen in 2040. Dit blijkt uit 
onderzoek van het SCP. Belangrijkste reden is de hele babyboomgeneratie (geboren van 1945 tot 
1955) die straks zorgvrager wordt in plaats van mantelzorger. Juist deze generatie verleent nu veel 
mantelzorg. Dit blijkt ook uit de cijfers onder vraag 2. Deze babyboomers hebben veel minder 
kinderen dan hun ouders en hun kinderen wonen vaak niet in de buurt.

Vraag 4.
Mocht de analyse van het PBL en het SCP werkelijkheid worden, kunt u dan aangeven welke 
(financiële) gevolgen dit heeft voor de gemeente Brunssum?

Antwoord:
We weten op hoofdlijnen dat mantelzorgers van grote waarde zijn, mede in het kader van de 
extramuralisering en het langer thuis blijven wonen van mensen. Indien het aantal mantelzorgers 
echt substantieel gaat dalen, zoals het PBL en de SCP voorspellen, dan moeten wellicht meer 
mensen een beroep doen op geïndiceerde Wmo-voorzieningen zoals Hulp bij het huishouden en 
begeleiding/dagbesteding waardoor de kosten voor gemeenten zouden kunnen stijgen. Een 
inschatting hiervan is op voorhand niet te maken.



Vraag 5.
Kunt u aangeven op welke wijze u gaat anticiperen op de eventuele teruggang van het aantal 
mantelzorgers?

Als gemeente vinden we het van groot belang om mantelzorgers in onze gemeente te blijven 
waarderen en faciliteren om op deze manier mantelzorg optimaal te blijven stimuleren. In dit kader 
is het van belang om ons beleid periodiek te evalueren en bij te stellen om zo in de juiste 
activiteiten en voorzieningen te blijven voorzien in het kader van “waarderen en faciliteren”. 
Daarom hebben wij in onze beleidsplanning opgenomen om begin 2019 een evaluatie van het 
huidige beleid uit te voeren en een nieuw meerjarenplan omtrent mantelzorg in onze gemeente vast 
te laten stellen. Daarbij willen we uiteraard het goede behouden en vooral kijken naar de concrete 
behoeften van mantelzorgers: waardoor voelen zij zich het meest ondersteund en op welke wijze 
kunnen wij de middelen zo doelgericht mogelijk inzetten (informatievoorziening, 
deskundigheidsbevordering, ondersteuning etc.). Dit proces zullen we vormgeven in samenspraak 
met onze partners op dit gebied, zoals de SMO Raad, het Steunpunt, het CMWW, Huis voor de 
Zorg etc.

U gaf verder aan:
“Op 24 oktober 2017 werd door het Platform Mantelzorg Limburg de prijs voor de ‘meest 
mantelzorgvriendelijke gemeente in Limburg’ uitgereikt aan de gemeente Brunssum. Een mooie 
waardering voor het vele goede werk dat de mantelzorgers dagelijks leveren maar evengoed een 
waardering voor het beleid dat door CDA wethouders is geïnitieerd en uitgevoerd”.

Vraag 6
Kunt u aangeven op welke wijze u er in 2018 voor gaat zorgen dat deze prijs wordt 
geprolongeerd?

Antwoord:
De prijs “meest mantelzorgvriendelijke gemeente” is een stimuleringsprijs en we zijn dan ook trots 
dat wij deze vorig jaar in ontvangst hebben mogen nemen. Het (opnieuw) winnen van de prijs is 
echter geen doel op zichzelf. Het doel is om een zo goed mogelijk beleid te voeren waarin de 
pijlers “waarderen” en “faciliteren” voldoende zijn gewaarborgd, zoals ook hierboven staat 
omschreven. In 2018 zullen we ons huidige beleid voortzetten, maar ook de eerste voorbereidingen 
gaan treffen in aanloop naar het nieuwe meerjarenplan.

Hopende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.


