
 Wmo adviesraad Hillegom  

1. Dit is een mooie bestemming voor het geld 

dat was gereserveerd voor de Huishoudelijke 
Hulp Toelage in 2015 en 2016 maar dat niet 
is besteed. Wij juichen deze nieuwe 

bestemming toe. 
 

 

2. Artikel 3: de voorwaarden 
De voorwaarden spreken voor zich en zijn 
alleszins redelijk, maar er moet wel 
aandacht zijn voor de praktische uitvoering 

van de regeling. De praktische uitvoering 
stellen wij aan de orde in ons advies over de 
andere artikelen. Wij merken op dat in de  
toelichting bij artikel 3 sprake is van 
‘voorwaarde 7’, maar dat in de concepttekst 
van artikel 3 slechts 6 voorwaarden staan. 
 

Bij de voorbereidingen van de regeling is 
intensief contact geweest met de 
mantelzorgadviseurs die de regeling gaan 
uitvoeren.  

Indien mogelijk is gekozen voor de meest 
praktische uitvoering van de regels.  
 
Voorwaarde 7 is in een eerdere versie uit de 
regeling gehaald, maar de toelichting is 
blijven staan. De toelichting is verplaatst 
naar artikel 9. 

 

3. Artikel 4: de doelgroep 
De doelgroep is duidelijk, maar wij hebben 
de indruk dat er in Hillegom meer niet-
geregistreerde dan geregistreerde 

mantelzorgers zijn. Het is de moeite waard 
om naar aanleiding van deze regeling vanuit 
de gemeente actief op zoek te gaan naar 
niet-geregistreerde mantelzorgers die na 
registratie voor de HHT in aanmerking 
kunnen komen. Het biedt een kans om een 
relatie op te bouwen met een grotere groep 

mantelzorgers dan nu in beeld is. Wij 
adviseren daarom zo breed mogelijk op zoek 
te gaan naar mantelzorgers, via huisartsen, 
praktijkondersteuners van huisartspraktijken 
(POH-ggz en POH somatiek), 
maatschappelijk werk, de ISD, 

wijkverpleging en thuiszorg en het sociale 

team. Het steunpunt mantelzorg/de 
mantelzorgcoördinator dient hierbij een 
centrale rol te spelen. 
 

Wij nemen uw suggesties mee in de 
campagne over de regeling. 
 

4. Artikel 5: toegankelijkheid van de regeling 

voor mantelzorgers 
Hoewel de intenties heel goed zijn, komt de 
regeling op het eerste gezicht bureaucratisch 
over. Wij hopen dat het in de praktische 
uitvoering zal meevallen. Het komt er dan 
wel op aan dat de mantelzorgconsulent de 
administratieve afhandeling geheel voor zijn 

of haar rekening neemt. Ons advies is dat de 
mantelzorgconsulent aan de mantelzorgers 
vraagt of zij gebruik willen maken van de 
regeling en dat de consulent de aanvraag 

verzorgt voor iedere mantelzorger die dat 
wil, naar behoeft en omstandigheden, zoals 
bedoeld in lid 4 en 5 van artikel 5. Wij 

adviseren ook de vouchers te laten 
verzilveren door de mantelzorgconsulent, in 
naam van de mantelzorger, zodat de 
mantelzorgers zelf zich niet om de vouchers 
hoeven te bekommeren. In de praktijk zou 
de mantelzorger alleen een telefoontje van 

de zorgaanbieder moeten krijgen om af te 

Voor de invoering van de regeling 

Huishoudelijke Hulp Toelage voor 
mantelzorgers is zoveel mogelijk 
aangesloten op de bestaande afspraken met 
ISD Bollenstreek, zorgaanbieders en 
mantelzorgadviseurs.  
 
Dit om spoedige invoering mogelijk te 

maken en te voorkomen dat er nog lang 
onderhandeld moet worden over de 
uitvoering.  
 

Uw advies om de mantelzorgconsulent de 
volledige administratieve afhandeling te 
laten doen, legt een te groot beslag op hun 

beschikbare tijd. Zij moeten dan controleren 
of de hulp is gekomen en de afgesproken 
taken heeft uitgevoerd. Dit gaat ten koste 
van andere vormen van 
mantelzorgondersteuning. 
 



spreken wanneer de huishoudelijke hulp 
komt. 

 

De mantelzorger en de zorgaanbieder 
kunnen in het gezamenlijke gesprek beter 

bepalen welke werkzaamheden verricht 
moeten worden, dan een mantelzorgadviseur 
dat kan voor de mantelzorger.  
 
  

5. Artikel 7: eigen bijdrage 
Een eigen bijdrage werpt een drempel op. 
Wij vragen ons af waarom er zo’n drempel 
moet zijn. In het gesprek van de 
mantelzorger met de mantelzorgconsulent 

zit al een filter. Wij vertrouwen erop dat de 
consulent met dat gesprek oneigenlijk 
gebruik van de regeling al kan voorkómen. 
De inning van de eigen bijdrage brengt 
bovendien bureaucratie met zich mee. Wij 
adviseren de eigen bijdrage achterwege te 
laten. Dan kunnen nog altijd minimaal 146 

mantelzorgers een jaar lang huishoudelijke 
hulp krijgen. 
 

Het rijk heeft bepaald dat voor het invoeren 
van de Huishoudelijke Hulp Toelage er een 
minimale eigen bijdrage van € 5,- gesteld 
moet worden. 
 

(zie VNG voor meer informatie). 

6. Artikel 8: administratieve en financiële 
afhandeling 

Wij juichen het toe dat de zorgaanbieders de 
complete administratieve en financiële 
afhandeling rond de HHT voor mantelzorgers 
verzorgen. 
 

 

7. Tot slot wil de WMO-adviesraad het college 

van B&W vragen om al gedurende de 
looptijd van deze regeling na te denken over 
wat er moet gebeuren als de regeling zeer 
succesvol blijkt te zijn en in een grote 
behoefte voorziet. Ook geven wij in 
overweging om, als de mogelijkheid zich 

voordoet, een netwerk van zorgverleners en 

mantelzorgconsulenten op te bouwen waarin 
sneller en vollediger in beeld komt wie de 
mantelzorgers zijn en hoe zij bereikt kunnen 
worden. 
 

Het voornemen is om de regeling na een jaar 

looptijd te evalueren. Uw suggestie wordt 
meegenomen in de tussentijdse evaluatie. 
 
Wij horen graag uw ideeën over het opzetten 
van een netwerk van zorgverleners en 
mantelzorgadviseurs. 

 

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/wmo-2015/huishoudelijke-hulp-toelage

