
 

 

Onderwerp: ’Stoppen van VIT-hulp bij mantelzorg’’                                                          
Van:  Frans Langeveld   
Aan:  CDA (Paul Hilferink en Jeroen Berends) 
Datum: 6 april 2021  
                                                                                                                                              
 
Er zijn door het CDA op 30 maart 2021 vragen gesteld naar aanleiding van de brief aan 
mantelzorgers d.d. 30 maart 2021 waarin VIT-hulp bij mantelzorg aankondigde haar 
dienstverlening uiterlijk 1 oktober 2021 te beëindigen. 
 
Deze memo geeft antwoord op de gestelde vragen. 
 
Vraag 1 
Bent u het met ons eens dat de ondersteuning welke VIT-hulp geeft essentieel is voor 
mantelzorgers in onze gemeente. 
 
Antwoord 1 
Ja! 
 
Vraag 2 
Voor ons komt deze aankondiging als een verrassing, voor u ook? 
 
Antwoord 2 
Wij waren op de hoogte dat VIT zich zorgen maakte door de afname van het aantal 
gemeenten waar VIT de mantelzorgondersteuning verleent. VIT heeft ons college van 
B&W op 5 maart 2021 per brief geïnformeerd over haar voorgenomen besluit tot 
ontmanteling. Dat kwam wel als een verrassing. Wij werden verzocht hier niet mee naar 
buiten te treden voordat de mantelzorgers en zorgvrijwilligers waren geïnformeerd.  
 
Vraag 3 
Kunt u aangeven wat er is ondernomen om de continuering van VIT te waarborgen? 
 
Antwoord 3 

- Wij hebben VIT jaarlijks subsidie verstrekt. Dit was conform verzoek en daarmee 
geen aanleiding tot zorg over de continuïteit. 

- VIT vraagt subsidie aan op basis van producten. Deze manier van aanvragen biedt 
VIT geen ruimte om financieel te schuiven tussen producten. Dit doet zij wel in de 
praktijk om vraaggericht te werken. Er is daarom met het bestuur besproken dat 
dit niet meer conform wens is noch van VIT noch van de gemeente. Vraaggericht 
werken vraagt flexibiliteit en beter nog een resultaatgericht werken en een 
aanvraag die daarbij past.  

- Tegelijkertijd is overeen gekomen dat wij mee willen werken aan meerjarige 
subsidieafspraken. Dat zou VIT een gewenst lange termijn perspectief bieden.  

 
Vraag 4 
In de brief staat dat 3 gemeenten voor een andere oplossing dan VIT hebben gekozen. 
Kunt u aangeven wat dat alternatief is. 
 
Antwoord 4 
Wij onderzoeken in het kader van de continuering van de mantelzorgondersteuning ook 
de wijze waarop de drie gemeenten dit hebben vormgegeven. Het gaat om gemeenten 
Bronckhorst, Berkelland en Oude IJsselstreek. Voor zover wij weten hebben zij daar 
verschillend invulling aan gegeven.  
 



 

 

 
 
Vraag 5 
In de brief staat dat VIT nog met de gemeente in gesprek is over de consequenties. Hoe 
ziet het college dit? Wat zijn de vervolgstappen zodat, zo verwachten wij, de 
ondersteuning van mantelzorgers hier niet onder zal lijden. 
 
Antwoord 5 
Wij onderzoeken in samenwerking met VIT-hulp bij mantelzorg en andere betrokken 
regiogemeenten de alternatieven. Wij zoeken lokaal de samenwerking op met onder 
andere de klankbordgroep mantelzorg. 
 
Wij verwijzen voor het overige naar de raadsmededeling die het college van B&W op         
6 april 2021 heeft vastgesteld. 


