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Schriftelijke vraag 
(art. 27 RvO commissie) 

 

Per onderwerp afzonderlijk formulier gebruiken 
Indienen via het e-mailadres griffie@tholen.nl 

  

Nummer (in te vullen door griffie) 17.0008 

Datum ontvangst raadsgriffie 
(in te vullen door griffie) 

25 mei 2017 

Datum 25 mei 2017 

Vraag wordt gesteld aan College 

Naam vragensteller Jan Heshof, fractie PvdA 

Verzocht wordt de volgende 

vraag (vragen) te beantwoorden 

1. Klopt het dat het college in december 2016 een 

verzoek tot tijdelijke financiële ondersteuning heeft 

ontvangen van de Stichting Mentorschap Zeeland? 

2. Kan het college aangeven welk bedrag werd 

gevraagd? 

3. Is het college bekend met de doelgroep en 

doelstellingen van de stichting?  

4. Is het college bekend met het feit dat datgene wat 

de Stichting Mentorschap Zeeland beoogt NIET in 

het dienstenpakket zit van het SMWO?  

Zo ja waarom wordt dan de gevraagde tijdelijke 

subsidie in januari 2017 afgewezen op grond van 

het feit dat reeds onafhankelijke 

cliëntondersteuning wordt uitgevoerd door het 

SMWO?   

Zo nee is het college het dan met onze fractie eens 

dat er door onbekendheid sprake is van een 

inhoudelijk onvoldoende en onjuist onderbouwd 

besluit? 

 

5. Is het college bekend met het feit dat 11 van de 13 

Zeeuwse gemeenten het verzoek van de Stichting 



Mentorschap Zeeland hebben gehonoreerd en dat 

slechts de gemeente Vlissingen (art. 12 gemeente) 

en Tholen negatief hebben besloten? 

6. Realiseert het college zich wel dat we hiermee de 

meest kwetsbare Tholenaren  in de kou laten staan? 

 

7. Is het college bereid een eventueel herhaald verzoek 

wel te honoreren gegeven het feit dat het college 

kennelijk onvoldoende kennis heeft van de te 

onderscheiden taken van het SMWO en de Stichting 

Mentorschap Zeeland gezien de inhoudelijke 

motivering van het negatieve besluit?   

 

Toelichting  (indien nodig) 

Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of 

hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld omdat zij 

dementerend zijn, psychiatrisch patiënt zijn, verslaafd zijn 

of ernstig verstandelijk gehandicapt.  

Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, 

kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of 

mentor benoemen. Deze persoon neemt financiële 

beslissingen voor de betrokkene of beslissingen over de 

zorg aan de betrokkene. 

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-

bewind-en-mentorschap 

Met de afwijzing van de gevraagde tijdelijke en financieel 

bescheiden ondersteuning door de Stichting Mentorschap 

Zeeland is onze fractie van mening dat we de meest 

kwetsbare burgers in onze gemeente in de kou laten staan. 

Dit te meer omdat het aantal aanvragen bij de stichting 

groeiende is waardoor vrijwilligers geworven moeten 

worden om als wettelijk vertegenwoordiger op te kunnen 

treden voor mensen die dat vanwege hun ziekte, handicap 

of beperking niet (meer) kunnen en het feit dat het besluit,  



kennelijk door onbekendheid, op inhoudelijk onjuiste 

gronden is genomen. Tot slot moet het onze fractie van het 

hart dat wij het betreuren dat het college een vraag tot 

naderende toelichting over beschermingsmaatregelen 

heeft geweigerd aannemende dat dit vooral tot doel had 

om de, ook in onze ogen, onjuiste inhoudelijke redenering 

bij de schriftelijke afwijzing te bespreken.   

 

  

Antwoord van college/ 

burgemeester indien schriftelijk 
antwoord wordt gegeven * 
(in te vullen door afdeling) 

1. De aanvraag is op 1 december 2016 binnengekomen. 

2. Er werd een bedrag gevraagd naar rato van het 

inwonertal per gemeente. Voor Tholen betekend dit 

een bedrag van € 600 per jaar 

3. Ja 

4. 4 t/m 7 

Het college heeft op 10 juli 2017 naar aanleiding van 

aanvullende informatie over de doelgroep en de 

werkwijze van de Stichting is het besluit van 24 

januari 2017 heroverwogen en besloten financiële 

ondersteuning te geven aan Stichting Mentorschap 

Zeeland in 2017 en 2018 van € 600,00 per jaar 

beschikbaar. 

 

 

 

 
  

 

Datum beantwoording 
(in te vullen door afdeling) 

29 augustus 2017 

  

Ingeleverd bij de griffie 
(in te vullen door griffie) 

29 augustus 2017 

 

* afspraak is om, indien mogelijk, mondeling antwoord te geven in de eerstvolgende vergadering 

 
 

 


