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Advies ASD De Bilt ten aanzien het Voorstel Bovenregionaal Logeerhuis fase 2 om 

1. In te stemmen met voorlopige toezegging per jaar en maximaal voor drie jaar zodat daarmee 
een subsidieregeling opgesteld kan worden voor een gezamenlijke tendersubsidie voor een 
bovenregionaal logeerhuis.  

2. In te stemmen met het informeren van de gemeenteraad door het versturen van een 
raadinformatiebrief. 

Maartensdijk: 30 november 2022  

Geacht College,   

Met belangstelling hebben we het concept RIB fase 2 (221103) gelezen en het regiovoorstel 
bovenregionaal logeerhuis (221110 VC). 

We hebben grote waardering voor de wijze waarop de gemeente De Bilt haar verantwoordelijkheid 
wil gaan dragen voor de ondersteuning van mantelzorgers en voor de inzet om bovenregionaal 
samen te werken bij het organiseren en aanbieden van een logeerhuis. We realiseren ons ook dat er 
een grote opgave ligt om de ondersteuning van mantelzorg nu en in de komende jaren goed en 
betaalbaar te organiseren en faciliteren. De raadinformatiebrief wijst hier ook op door onder andere 
te verwijzen naar in het rapport ‘Anders leven en zorgen’ van de Raad van Volksgezondheid en 
Samenleving en in de recent verschenen ‘Kamerbrief over integrale visie op mantelzorg in relatie tot 
informele zorg’.  Vandaar dat we reageren op het ons ter informatie toegestuurde voorstel en u 
enkele adviezen meegeven.  

Het stelt ons teleur dat uw gesprekken met het Zilveren Kruis niet hebben geresulteerd in een 
samenwerkingsovereenkomst om met de gemeente een logeerhuis op te zetten. Ook een 
zorgverzekeraar heeft belang bij mantelzorg en is o.i. ook verantwoordelijk om mantelzorgers mede 
te ondersteunen.  

U geeft in de raadsinformatiebrief ook aan dat met het zorgkantoor (nog) geen gesprekken zijn 
gevoerd, omdat het zorgkantoor zorg organiseert vanuit de Wet langdurige zorg en geen zorg die via 
de gemeente loopt.  

Omdat juist voor burgers, die chronisch (ernstig) langdurig ziek zijn en een zwaar appèl op hun 
mantelzorg(ers) doen om thuis te kunnen blijven wonen, vinden we het extra belangrijk om vanuit de 
gemeente in gesprek te blijven met het zorgkantoor en zorgverzekeraar(s) en vormen van 
samenwerken mogelijk te maken. Ook landelijk wordt, zoals u bekend is, geijverd om in regelgeving 
en beleid de rol van en steun aan mantelzorg extra te faciliteren.  

In het huidige voorstel wordt uitgegaan van een subsidietraject van 3 jaren, m.i.v. het 3de kwartaal 
2023. Over de voortzetting na deze periode wordt geen enkele afspraak voorgesteld. Uit uw 



informatie blijkt ook dat de inhoudelijke uitwerking en organisatorische vormgeving nog moet plaats 
moet vinden. In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning staat dat ouders/mantelzorgers 36 etmalen 
per jaar en maximaal 3x per week recht hebben op ondersteuning d.m.v. logeerzorg. We missen in 
de uitwerking dat hier rekening mee is gehouden.  

U constateert terecht dat het huidige aanbod aan ondersteuning niet passend is bij de mantelzorgers 
en zorgontvangers. Uit onderzoek blijkt dat mantelzorgers in de kring van migranten en vluchtelingen 
opvallend weinig ondersteund worden. We missen een uitwerking van de doelgroepen, die welkom 
en niet welkom zijn in het logeerhuis, alsook een uitwerking van de plaats van het logeerhuis in de 
keten van voorzieningen, die mantelzorgers in de regio ondersteunen. Zo vraagt het opvangen van 
crisissituaties als een mantelzorger plotseling uitvalt om extra ruimte in het logeerhuis of een crisis 
bed in een verpleeghuis of hospice. Ook de mogelijkheid om via een PGB zorg in te kopen, 
bijvoorbeeld Mies aan Huis, biedt mogelijkheden. Voor ouders van kinderen en jongeren met een 
beperking is een logeerhuis belangrijk om af en toe een time out te krijgen. 

We missen in het voorstel de inbreng van vrijwilligers voor de dagbesteding of lichte vorm van zorg.  

Ook in de thuissituatie kunnen vrijwilligers veel betekenen om overbelasting van mantelzorgers, die 
zorgen voor chronisch zieke naasten te voorkomen. Zie als voorbeeld de Stichting Vrijwillige 
Palliatieve Thuiszorg (SVPZ), die in onze gemeente de zorg coördineert van mantelzorgers, die hun 
ernstig zieke naaste in de laatste levensfase verzorgen. Vrijwilligers worden bijgeschoold in 
eenvoudige zorgtechnieken en sociale vaardigheden om een dagdeel per week mantelzorgers te 
vervangen.  

Vandaar dat ons advies zich nu richt op de voorlopige fase en we in het voorjaar van 2023 graag 
bereid zijn t.a.v. beleid in de vervolgfase te adviseren.  

De volgende adviezen willen we u meegeven voor het deze fase en het vervolgtraject: 

Advies 1: 

A: Betrek in het voorstel concreet de resultaten van het vooronderzoek en de pilots in onze regio wat 
betreft de behoefte aan diverse vormen van ondersteuning van mantelzorgers en de plek van een 
logeerhuis daarin.  

B: betrek in het voorstel de uitwerking, die voortvloeit uit. Met andere woorden benoem of de 
gemeente de wet volgt en 36 etmalen toestaat met een max. van driemaal per week. 

Advies 2: 

Betrek in de samenwerkingsafspraken met de deelnemende gemeente ook de afspraak om in 
gesprek te blijven met het Zilveren Kruis, Zorgkantoor en Zorgverzekeraars om de logeerhuisfunctie 
in onze regio te faciliteren. 

Neem daarbij ook andere vormen van tijdelijke logeer en zorg mogelijkheden mee voor 
crisissituaties, waar mantelzorg is uitgevallen. Werk daarbij ook zorgmogelijkheden uit, die bij 
zorgvragers thuis via of in combinatie met een PGB kan worden aangeboden. 

 

 



Advies 3: 

A: Neem in de bovenregionale samenwerkingsafspraken met de deelnemende gemeenten en in de 
tenderopdracht de inzet en inspanningsverplichting mee om een vorm van logeerhuis ondersteuning 
na 3 jaar te continueren.  

B: Neem in de opdracht aan en afspraken met de zorgaanbieder, die het logeerhuis aanbiedt, mee de 
opgedane ervaringen en ontwikkelde expertise overdraagbaar te maken voor de vormgeving van een 
vervolg logeerhuisfunctie. 

Advies 4: 

Werk in het voorstel ook profielen van gasten uit en de daarbij passende vormen van ‘zorg op maat’ 
en door te brengen tijdsduur. Geef per profiel passende vormen van communicatie aan om de 
toegankelijkheid en gebruik van het logeerhuis voor alle doelgroepen zo optimaal mogelijk te laten 
zijn.  

Advies 5: 

Werk in het voorstel ook de inbreng van vrijwilligers uit en houd hierbij rekening met de 
mogelijkheden en behoefte van de verschillende doelgroepen. Maak hierbij gebruik van de 
ervaringen en expertise van vormen van mantelzorgondersteuning, die al succesvol zijn.  

We hopen van harte dat het logeerhuis in 2023 van start kan gaat en een succes wordt, ingebed in 
een veelvormige structuur van mantelzorgondersteuning in onze gemeente en regio.  We hopen ook 
dat de Gemeente er in slaagt de samenwerking met (boven)regionale partners goed en betaalbaar te 
faciliteren. 

We willen graag met u meedenken op dit beleidsterrein en wensen u veel succes met de verdere 
uitwerking. 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein De Bilt, 

 

 

 

Hans Voogt, Voorzitter ASD DE Bilt 


