Artikel 40 vragen over onderzoek SCP over jonge mantelzorgers
Datum: 07 juni 2022
Geacht college,
Onlangs heeft het SCP (sociaal en cultureel planbureau) cijfers gepresenteerd over jonge
mantelzorgers.
Hieruit blijk dat eén op de drie jonge mantelzorgers zich matig of ernstig belast voelt en het geven
van mantelzorg consequenties heeft voor het welzijn en de toekomst van die jongeren. Verder vindt
het SCP dat een maatschappelijke discussie over de wenselijkheid daarvan nodig is.
Dit geeft ons aanleiding tot het stellen van de volgende vragen.
1. Is het college op de hoogte van dit onderzoek?
https://www.scp.nl/actueel/nieuws/2022/06/01/maatschappelijke-discussie-nodig-over-jongemantelzorgers-hoort-het-erbij-of-niet
2. Heeft het college in beeld hoeveel jongeren tussen 16 - 24 jaar mantelzorger zijn in Dordrecht?
3. Heeft het college zicht op hoe het op dit moment met die groep mantelzorgers gaat?
Zo ja, graag gemotiveerd antwoord.
Zo nee? Is het college bereidt om dit verder te onderzoeken?
4. Heeft het college in beeld wat de behoefte is van deze groep mantelzorgers? Zo ja? Graag
gemotiveerd antwoord. Zo nee? is het college bereidt om dit verder te verkennen?
5. Welke ondersteuning biedt de gemeente Dordrecht op dit moment aan de jonge mantelzorgers?
Graag gemotiveerd antwoord.
6. Waar kunnen jonge mantelzorgers terecht om hun zorgen te kunnen delen en eventuele vragen te
kunnen stellen?
7. Uit onderzoek blijkt dat een meerderheid van de jonge mantelzorgers (72%) zorgtaken combineert
met het volgen van een opleiding en een kwart daarvan onvoldoende tijd kan besteden aan
huiswerk, voorbereiding van lessen of opdrachten.Het SCP beveelt aan om de zorg door jongeren aan
naasten bespreekbaar te maken op school en op het werk, zodat beter bekend is wat er bij de
jongeren in de privésituatie speelt.
Wordt op dit moment binnen de gemeente Dordrecht hier al op geïntervenieerd? Zo nee? Is
het college bereidt om dit op korte termijn op te pakken en hier een plan van aanpak op te
maken?
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