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Geacht College, 
 
Het is moeilijk voor te stellen, maar ouderenmishandeling komt regelmatig voor. 
Jaarlijks zijn er naar schatting zo’n 170.000 ouderen slachtoffer van, zo ook in onze 
regio. Het onderwerp ligt zeer gevoelig omdat daders vaak eigen kinderen, 
familieleden, buren, (overbelaste) mantelzorgers of zorgprofessionals zijn en het 
achter de gesloten voordeuren plaatsvindt. Volgens deskundigen wordt het probleem 
alleen maar groter, gezien de vergrijzing, toenemende dementie en de nadruk op 
zelfredzaamheid. Financieel misbruik komt het meest voor volgens landelijk 
prevalentieonderzoek (Regioplan, 2018). Bovendien maakt de digitalisering van het 
bankverkeer financieel misbruik eenvoudiger.  
 
Wanneer een kwetsbaar persoon onvoldoende regie heeft over eigen leven en 
niemand hem of haar kan vertegenwoordigen, of wanneer dit niet gewenst is, dan 
bestaat de mogelijkheid een mentorschap/bewindvoering aan te vragen. Mentoren 
zijn vrijwilligers die optreden als vertegenwoordiger, vertrouwenspersoon, 
belangenbehartiger en adviseur voor een cliënt. Bewindvoerders zijn professionals 
die Mentorschap West-Brabant inschakelt na melding van vermoedens van 
ouderengeweld. Zij regelen als wettelijk vertegenwoordiger met name financiële en 
materiele zaken. De mentoren zijn gericht op persoonlijke begeleiding en immateriële 
zaken. 
 
Mentorschap is momenteel nog relatief onbekend en daardoor wordt aan kwetsbare 
inwoners niet altijd de vertegenwoordiging en bescherming geboden waar ze recht 
op hebben. Met de nieuwe WMO 2015 heeft onze gemeente de verantwoordelijkheid 
gekregen mishandeling (waaronder financiële uitbuiting valt) in huiselijke kring te 
bestrijden en te voorkomen. Als CDA-fractie zien wij een grote kans weggelegd voor 
de rol die een mentor/bewindvoerder hierin kan vervullen. Mentorschap kan de duur 
van oudermishandeling stoppen en erger voorkomen!  
 



De vraag naar mantelzorg stijgt en de belasting neemt toe. Volgens de coördinator 
van het Mentorschap West-Brabant is het beleid momenteel vooral gericht op het 
voorkomen van overbelasting en niet zo zeer op het voorkomen van ontspoorde 
mantelzorg. De gemeente stimuleert de samenwerking, zowel op het gebied van 
huiselijk geweld (inclusief ouderenmishandeling) als ook op het gebied van 
mantelzorgondersteuning, maar helaas is er veelal sprake van gescheiden circuits. 
De verbinding tussen beide beleidsterreinen is volgens de coördinator niet zo 
vanzelfsprekend.  
 
Dat brengt ons tot de volgende vragen: 
 

1. Hoe is bestrijden van huiselijk geweld (inclusief financiële uitbuiting) 
opgenomen in de Wmo-beleidsplannen van de gemeente Moerdijk? 
 

2. Welke actieve rol ziet de gemeente voor zichzelf inzake 
mentorschap/bewindvoering binnen de WMO en wijkteams (bijv. 
kennisoverdracht)? 
 

3. Bestaat er een signalenkaart en to-do list voor medewerkers van de gemeente 
rondom ouderen en de signalen van ouderenmishandeling? Zo ja, is dit 
voldoende bekend en wordt daar voldoende en op de juiste wijze gebruik van 
gemaakt? Zo nee, bent u bereid deze te ontwikkelen en het gebruik ervan te 
stimuleren? 

 
4. Op welke wijze denkt u thuiszorgorganisaties en zorginstellingen binnen de 

gemeente Moerdijk te kunnen activeren om het stappenplan Veilig Thuis te 
hanteren en kennisoverdracht met name over mentorschap en bewindvoering 
te stimuleren? 
 

5. Minister De Jonge promoot het uitrollen van Lokale allianties financieel 
misbruik, waarin publieke en private partijen samenwerken en ieder vanuit zijn 
eigen expertise een bijdrage levert aan het voorkomen en aanpakken van 
financieel misbruik. Denk hierbij aan partijen als Veilig thuis, politie, 
wijkverpleegkundigen, ouderenbonden, vrijwilligers(organisaties), notarissen, 
banken, bewindvoerders en mentoren. Ondersteunt u dit initiatief en bent u 
bereid in onze gemeente een alliantie op te starten? 
 

Tot slot willen wij u attenderen op een zeer informatieve voorlichtingsfilm over 
ouderenmishandeling en de inzet van mentor en bewindvoerder hierbij. 
 
https://www.youtube-
nocookie.com/embed/E3jMRWbnkC0?rel=0&hd=1&showinfo=0&cc_load_policy=1&s
howsearch=0S&autohide=1&autoplay=0&fs=1 
 
We zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de CDA-fractie Moerdijk 
 
Marian van Eersel 
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