
Zoals begin augustus aan u is gecommuniceerd, is Stichting Informele Zorg Twente (SIZT) op 1 
augustus failliet verklaard. Naar aanleiding van de berichtgeving in de Tubantia van maandag 27 en 
dinsdag 28 augustus willen wij u informeren over de stand van zaken in Dinkelland. 

Met ingang van 1 januari 2018 is het Dinkellandse steunpunt, mede op verzoek van SIZT, voor 
mantelzorg ondergebracht bij Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. De mantelzorgers worden sinds 
dit jaar lokaal ondersteund en niet meer regionaal, zoals voorheen. De subsidierelatie met het SIZT is 
met ingang van 1 januari 2018, door het verplaatsen van het steunpunt, verminderd en de uitbetaling 
van het maandelijkse subsidiebedrag is na aanvraag faillissement stopgezet.

De ondersteuning voor jonge mantelzorgers en het cursusaanbod voor alle mantelzorgers is nog wel 
belegd bij SIZT. De komende periode verwachten wij meer duidelijkheid te krijgen over de genoemde 
doorstart en de invloed ervan op ondersteuning van jonge mantelzorgers en het cursusaanbod. Wij 
voeren op korte termijn oriënterende gesprekken om voor 2018 continuïteit van ondersteuning voor 
onze jonge mantelzorgers te kunnen blijven garanderen. Afhankelijk van deze uitkomsten wordt de 
subsidie weer in gang gezet.

Voor 2019 en verder onderzoeken wij de best passende mogelijkheden voor onze jonge 
mantelzorgers. Tevens kijken we naar mogelijkheden voor het cursusaanbod voor alle mantelzorgers.

De mantelzorgondersteuning voor inwoners uit Dinkelland komt niet in gevaar. Ook zijn de financiële 
risico’s voor de gemeente Dinkelland beperkt.

In de eerstvolgende commissievergadering volgt een mondelinge toelichting.
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Geachte raads- en commissieleden, 
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Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen dan aan ons college kenbaar 
maken.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,
de gemeentesecretaris,

E.M. Grobben

de burgemeester,

J.G.J. Joosten
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