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Vragen raadsleden op grond van artikel 51 RvO
ten aanzien van mantelzorgverzekering

bijlage(n)

Geachte mevrouw, mijnheer,
Naar aanleiding van uw vragen op grond van artikel 51 RvO over de mantelzorgverzekering treft u hierbij
onze reactie aan:

1. Kent u het genoemde artikel uit Binnenlands Bestuur?
Wij zijn op de hoogte van het artikel.

2. Bent u op de hoogte van het feit dat ook mantelzorgers onder het grootste deel van de dekking vallen
van de door de gemeente voor vrijwilligers afgesloten verzekering?
Ja, en daarnaast geldt de verzekering ook voor: maatschappelijk stagiairs en mensen die in het kader van
'gemeentelijke tegenprestatie' vrijwilligerswerk doen.

3. Bent u het met ons eens dat de informatie die thans op de website staat met betrekking tot
mantelzorgers en hun aanspraak op vrijwilligersverzekering niet volledig is? Zo neen, waarom niet?
De informatie op de website is volledig. Op de gemeentelijke website treft u onder "zorg en Welzijn",
rubriek "Vrijwilligerswerk" de informatie aan met betrekking tot het door u aan de orde gestelde
onderwerp en zijn de bijzonderheden weergegeven op de daar opgenomen link naar
https://www.prikbordmaassluis.nlidownloads/.
Recent is het technische beheer van de website overgedragen naar een andere partij en hierdoor zijn er
enige tijd links buiten werking geraakt. Deze zijn inmiddels weer geactiveerd.
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4. Zo ja, wanneer past u de informatie aan en op welke wijze gaat u mantelzorgers actief voorlichten
over het feit dat zij ook aanspraak kunnen doen gelden op de vrijwilligersverzekering?
Zie ons antwoord bij vraag drie. De informatie voor mantelzorgers staat op de gemeentelijke site en
Minters Mantelzorg is op de hoogte. Deze organisatie verzorgt de ondersteuning van mantelzorgers in
onze gemeente. Deze organisatie is gevraagd om in haar communicatie nog eens extra aandacht te
geven aan het bestaan van de vrijwilligersverzekering.
Daarnaast is het onderwerp ook in de nieuwsbrief van het Vrijwilligerssteunpunt in maart 2017
gepubliceerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis,
de burgemeester,
de secretaris,

A.L. Duijmaer van Twist

Dr. T.J. Haan
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Van: PvdA Maassluis
Aan: College van B&W
Datum: 20 juni 2017
Betreft: artikel 51 vragen over het verzekeren van
mantelzorgers
Geacht college,
Op 11 juni jl. verscheen in Binnenlands Bestuur een artikel met als kop "MANTELZORGERS BLIJKEN
GEWOON WÉL VERZEKERD". In dit artikel wordt een onderzoek aangehaald waarin wordt vastgesteld
dat een groot aantal gemeenten in Nederland ten onrechte aangeven dat mantelzorgers niet onder
de door gemeenten afgesloten vrijwilligersverzekering vallen. In 78% van de gemeenten biedt
verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aan. In Zuid-Holland gaat het daarbij om 47 van de 60
gemeenten.
Nar aanleiding van dit artikel hebben wij de informatie op de website van de gemeente Maassluis
gecheckt. Uit die informatie blijkt dat ook in de gemeente Maassluis er onjuiste informatie wordt
gegeven over de mate waarin mantelzorgers aanspraak kunnen doen gelden op de
vrijwilligersverzekering van de gemeente.
Dit alles leidt bij ons tot de volgende vragen:
1. Kent u het genoemde artikel uit Binnenlands Bestuur?
2. Bent u op de hoogte van het feit dat ook mantelzorgers onder het grootste deel van de
dekking vallen van de door de gemeente voor vrijwilligers afgesloten verzekering?
3. Bent u het met ons eens dat de informatie die thans op de website staat met betrekking tot
mantelzorgers en hun aanspraak op vrijwilligersverzekering niet volledig is? Zo neen, waarom
niet?
4.

Zo ja, wanneer past u de informatie aan en op welke wijze gaat u mantelzorgers actief
voorlichten over het feit dat zij ook aanspraak kunnen doen gelden op de
vrijwilligersverzekering?

