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Amendement voor de vergadering van de raad van: 15 juni 2017 
 
Agendanummer: 10 
 
Onderwerp: Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 
 
 
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 
 
Beslispunt 2 te wijzigen in: 
2. dit budget (€ 160.265) over te hevelen naar de Stichting Welzijnskompas om in zijn 

geheel in te zetten ten behoeve van de verlichting van de (over)belasting van 
mantelzorgers, totdat het budget uitgeput is; 

3. hierbij als kader mee te geven dat hulp die wordt geleverd aan de mantelzorger 
geen substitutie kan zijn van hulp aan de zorgvrager; 

4. het college op te dragen de gemeenteraad in het 2e kwartaal van 2018 te 
informeren hoe vaak en voor welke doelen het budget is aangewend, wat het effect 
daarvan is op mantelzorgers en welke richtlijnen er voor besteding zijn 
afgesproken. 

 
Toelichting: 
Het college heeft de gemeenteraad een voorstel voorgelegd inzake de regeling 
Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers. De fracties hebben in de 
raadscommissie aangegeven dat de ontlasting van de mantelzorgers geen substitutie 
van hulp aan de zorgvrager kan zijn en dat zij de bestemming (uitsluitend hulp in de 
huishouding) te smal te vinden in relatie tot het doel om meer mantelzorgers te 
bereiken en (over)belaste mantelzorgers verlichting te bieden. 
  
Ondergetekenden willen met de aanpassing van de voorgenomen regeling meer 
tegemoet te komen aan de gedifferentieerde behoeften van mantelzorgers. Wij kiezen 
er daarom voor om het gehele resterende HHT-budget beschikbaar te stellen aan de 
Stichting Welzijnskompas. 
Wij willen dat de mantelzorgconsulenten in gesprek gaan met de mantelzorgers om 
hun behoefte(n) te peilen en daarbij actief ook ‘advies-/zorgmijdende’ mantelzorgers 
betrekken. Na overleg met de mantelzorger bepaalt de mantelzorgconsulent welke 
oplossing passend is. Uitgangspunt is dat de Stichting Welzijnskompas daarbij 
evenwichtig met de middelen omgaat. 
  
Wij willen dat de gemeenteraad in het 2e kwartaal van 2018 middels een evaluatie 
wordt geïnformeerd over de mate waarin mantelzorgers door de aanwending van dit 
budget zijn bereikt en bediend, de gekozen doelen, het effect op de mantelzorgers en 
aansluitend een voorstel krijgt over het mogelijk structureel aanbieden van deze 
voorziening. 
 
Hillegom, 15 juni 2017 
Namens de fracties van 
D66, BBH, GroenLinks, CDA, VVD, 
S. Boschma J.A. van Rijn D. van Egmond C.J. Hoekstra J.A. Ringelberg 
 
Bloeiend Hillegom, 
A. Heemskerk-Rekké 

 


