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Onderwerp: Toekomstperspectief mantelzorgondersteuning  
Portefeuillehouder: Wethouder Langeveld 
Datum: 6 april 2021  

 

 
Kennis te nemen van 
1. de brief van VIT-hulp bij mantelzorg van 5 maart 2021 die het college informeert over 

het voornemen haar organisatie uiterlijk oktober te ontmantelen; 
2. onze inspanning om zorg te dragen voor de voortzetting van 

mantelzorgondersteuning binnen de gemeente Doetinchem na de ontmanteling van 
VIT-hulp bij mantelzorg. 

 
Context 
Het bestuur van VIT-hulp bij mantelzorg ziet voor haar organisatie geen toekomst meer en 
heeft de colleges van burgemeester en wethouders van de vijf gemeenten waarin zij 
werkzaam is, over het voornemen te stoppen geïnformeerd. Zij verzocht daarbij om 
stilzwijgen tot zij de mantelzorgers en haar zorgvrijwilligers hierover had geïnformeerd. 
Dat is gebeurd op 30 maart 2021. 
 
Kernboodschap 
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor mantelzorgondersteuning. VIT-hulp bij 
mantelzorg draagt zorg voor het grootste deel van de mantelzorgondersteuning binnen 
onze gemeente. Andere partijen bieden ook ondersteuning maar dat is voor een 
specifieke doelgroep en op deelgebieden. Denk aan GGZ of palliatieve zorg. Belangrijke 
doorverwijzers zijn Buurtplein en de eerste-lijnzorg. 
 
Het bestuur van VIT-hulp bij mantelzorg schetst ons in haar brief een somber 
toekomstperspectief van haar organisatie. Zij legt de focus op verminderde inkomsten 
door afname van deelnemende gemeenten en de onzekerheid van de bestaande 
inkomsten en licht dit in de brief verder toe. Wij hebben in 2020 overleg gehad met het  
bestuur van VIT. De in de brief beschreven zaken zijn aan de orde geweest. Dit leek toen 
nog niet te wijzen op stopzetting. Toch is bij VIT kennelijk een en ander in een 
stroomversnelling gekomen. De uitkomst is dat het bestuur heeft besloten VIT te 
ontmantelen. De datum van oktober 2021 geeft de tijd voor een warme overdracht of een 
mogelijk ‘mens volgt werk’. 
 
Het wegvallen van VIT-hulp bij mantelzorg is daarom niet zonder gevolgen en vraagt om 
een alternatief. Dit alternatief wordt nu onderzocht en gebeurt in samenwerking met VIT-
hulp bij mantelzorg en andere betrokken regiogemeenten. Het behelst onder meer de 
vraag of er een meerwaarde blijft om regionaal de ondersteuning te organiseren of lokaal 
zoals gemeenten Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Berkelland. Daarbij wordt ook gekeken 
hoe zij dat hebben gedaan. Wij betrekken daar lokaal ook onder andere de 
klankbordgroep mantelzorg bij en vragen de Sociale Raad uiteindelijk om advies. 
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Vervolg 
Ons college neemt een besluit over de toekomstige uitvoering van 
mantelzorgondersteuning zodra er een voorstel ligt. Dit is naar verwachting voor het 
zomerreces doch uiterlijk 1 september 2021. 
 
Bijlagen 
Brieven VIT-hulp bij mantelzorg aan college, mantelzorgers, zorgvrijwilligers. 
 


