
 

Intitulé  

Regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 2017-2019 

De gemeenteraad van de gemeente Hillegom heeft op [datum] besloten om de middelen 

Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 in te zetten voor het leveren van huishoudelijke hulp door 

gecontracteerde zorgaanbieders ter ontlasting van de mantelzorger. 

 

Het college van de gemeente Hillegom heeft op [datum] een besluit genomen over de regeling 

Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers. 

 

De gemeenten in de Bollenstreek hebben in 2015 en 2016 budget gekregen voor het uitkeren van de 

Huishoudelijke Hulp Toelage voor het behoud van werkgelegenheid van hulpen in loondienst bij 

zorgaanbieders als compensatie voor het invoeren van de algemene voorziening Hulp bij het 

Huishouden.  Dit budget staat op de reserve van de gemeente Hillegom en kan meegenomen worden 

naar de volgende jaren.  

 

Het Dagelijks Bestuur van ISD  Bollenstreek heeft besloten om het uurtarief voor de 

maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden categorie 1 te verhogen naar € 21. Dit tarief wordt 

eveneens gehanteerd voor de Huishoudelijke Hulp Toelage.  De gelden die verstrekt worden onder 

de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers worden gezien als een subsidie (artikel 

4:21 Awb). 

 

Hoofdstuk 1. Algemeen 

 

Artikel 1. Duur van de regeling 

Deze regeling heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019, of totdat het 

subsidieplafond is bereikt. 

 

Artikel 2. Onderwerp van de regeling 

Het budget van de decentralisatie-uitkering Huishoudelijke Hulp Toelage 2015 en 2016 wordt in de 

jaren 2017, 2018 en 2019 ingezet voor huishoudelijke hulp om mantelzorgers te ontlasten. 

Het doel van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers is het ontlasten van mantelzorgers 

bij hun huishoudelijke werkzaamheden in hun eigen huishouden of het huishouden van de 

zorgvrager. 

 

 



 

Hoofdstuk 2. De voorwaarden van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

 

Artikel 3. Voorwaarden Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

Om voor de Huishoudelijke Hulp Toelage in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan deze 

voorwaarden: 

 

Voorwaarde 1.  

De zorgvrager of de mantelzorger moet een inwoner zijn van de gemeente Hillegom, Lisse, 

Noordwijk, Noordwijkerhout of Teylingen.  

 

Voorwaarde 2.  

De mantelzorger verleent voor tenminste acht uur per week over een periode van drie maanden zorg 

aan de zorgvrager. 

 

Voorwaarde 3.  

De mantelzorger is geregistreerd bij de mantelzorgconsulent in de eigen gemeente of geeft 

toestemming voor registratie. 

 

Voorwaarde 4. 

De mantelzorger biedt hulp aan een naaste die woont op een woonadres. 

 

Voorwaarde 5. 

De mantelzorger kan met de voucher alleen huishoudelijke verzorging afnemen van zorgaanbieders 

die door ISD Bollenstreek zijn gecontracteerd. 

 

Voorwaarde 6. 

De huishoudelijke verzorging kan bij zowel de zorgvrager als de mantelzorger worden ingezet. 

 

Hoofdstuk 3. Doelgroep Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

 

Artikel 4. Doelgroep van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor personen uit de directe 

omgeving, waarbij de zorgverlening voortkomt uit de sociale relatie. 

 



 

Hoofdstuk 4. Toegang tot de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

 

Artikel 5. Toegang tot de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

1. De mantelzorger doet een aanvraag voor de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

bij de mantelzorgconsulent. De mantelzorger maakt gebruik van het Wmo 

meldingsformulier.  

2. De aanvraag wordt in behandeling genomen door de mantelzorgconsulent.  

3. De mantelzorgconsulent controleert of de mantelzorger al geregistreerd is als mantelzorger 

of registreert de mantelzorger. 

4. De mantelzorgconsulent voert een gesprek met de mantelzorger om de behoeften, 

persoonskenmerken en voorkeuren te onderzoeken en informeert de mantelzorger over de 

regeling. 

5. Komt de mantelzorger in aanmerking voor de Huishoudelijke Hulp Toelage voor 

mantelzorgers dan stuurt de mantelzorgconsulent een e-mail naar info@isdbollenstreek.nl 

met daarin de volgende informatie: 

- NAW gegevens van de mantelzorger; 

- Voorkeur voor gecontracteerde zorgaanbieder; 

- Hoeveel uur, maximaal 52 uur (per kalenderjaar). 

6. De mantelzorger krijgt bericht van de ISD over de toegekende vouchers. 

Hoofdstuk 5. Tarief van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers en nadere 

afspraken 

 

Artikel 6. Subsidieplafond 

Voor de duur van deze regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 2017-2019 stelt het 

college het totaalbedrag vast dat kan worden verstrekt (subsidieplafond). Dit totaalbedrag bedraagt 

voor de gemeente Hillegom € 160.265,-; 

voor de gemeente Lisse € 166.889,-; 

voor de gemeente Noordwijk € 191.987,-; 

voor de gemeente Noordwijkerhout € 115.123,-; 

voor de gemeente Teylingen € 237.217,-. 

 

Artikel 7. Tarief van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 
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De mantelzorger betaalt maximaal € 5,- per uur eigen bijdrage voor de huishoudelijke zorg aan de 

zorgaanbieder. 

 

Artikel 8. Werkzaamheden zorgaanbieders 

De zorgaanbieders verzorgen de complete administratieve en financiële afhandeling rondom de 

Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers.  

 

Artikel 9. Aantal uren 

De mantelzorger kan per kalenderjaar maximaal 52 uur aan vouchers voor de Huishoudelijke Hulp 

Toelage voor mantelzorgers toegekend krijgen. 

 

Hoofdstuk 6. Wijze van declareren van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

 

Artikel 10. Declaratie 

De zorgaanbieders declareren de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers bij ISD 

Bollenstreek.  

 

  



 

Toelichting 
 

Aanleiding 

De gemeenten in de Bollenstreek hebben voor 2015 en 2016 rijksbudget gekregen voor het inzetten 

van de Huishoudelijke Hulp Toelage. De Huishoudelijke Hulp Toelage was een compensatie voor 

zorgaanbieders in gemeenten die de huishoudelijke hulp tot algemene voorziening hebben gemaakt. 

Zorgaanbieders verwachtten een grote terugloop in het aantal cliënten en met de regeling werd de 

werkgelegenheid in de sector op peil gehouden. In de afgelopen twee jaar is nauwelijks gebruik 

gemaakt van de Huishoudelijke Hulp Toelage en de verwachting is dat dit, met de herinvoering van 

de maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden, niet meer gaat gebeuren. 

 

Het ondersteunen en waarderen van mantelzorgers is een belangrijke taak van de gemeenten. Het 

niet bestede budget van 2015 en 2016 (€ 871.481,-  d.d. 04/2017) willen de gemeenten gebruiken 

om mantelzorgers te ontlasten door hen huishoudelijke werkzaamheden uit handen te nemen.  

 

Mantelzorgers kunnen jaarlijks 52 uur aan vouchers ontvangen voor huishoudelijke hulp bij, door ISD 

Bollenstreek gecontracteerde, zorgaanbieders. Mantelzorgers betalen een eigen bijdrage van € 5,- 

per uur, de gemeente betaalt de rest tot het uurtarief van € 21,- (afspraak 2017). Het Dagelijks 

Bestuur van ISD Bollenstreek bepaalt het uurtarief van de maatwerkvoorziening Hulp bij het 

Huishouden en daarmee van het uurtarief voor de Huishoudelijke Hulp Toelage.  

 

Artikelsgewijs 

Artikel 1. Duur van de regeling 

De regeling loopt voor een periode van drie jaar of totdat het niet bestede budget van 2015 en 2016 

besteed.  

 

Artikel 2. Onderwerp van de regeling 

Geen toelichting nodig. 

 

Artikel 3. Voorwaarden Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

Voorwaarde 1.  

De gecontracteerde zorgaanbieders kunnen niet verplicht worden om huishoudelijk zorg te verlenen 

buiten de regio.  

 

 



 

Voorwaarde 2.  

Geen toelichting nodig. 

 

Voorwaarde 3.  

Geen toelichting nodig. 

 

Voorwaarde 4. 

De huishoudelijke verzorging kan niet worden ingezet in een woning die niet geldt als hoofdverblijf 

(van de zorgvrager of de mantelzorger) of als sprake is van commercieel gebruik van de woning, 

bijvoorbeeld een hotel/pension of kamerverhuur. De zorgvrager of de mantelzorger zijn niet 

woonachtig in een specifiek op gehandicapten of ouderen gericht woongebouw als bedoeld in de 

Wet langdurige zorg.  

 

Voorwaarde 5. 

Geen toelichting nodig. 

 

Voorwaarde 6. 

Geen toelichting nodig. 

 

Artikel 4. Doelgroep van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

Geen toelichting nodig. 

 

Artikel 5. Toegang tot de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

Geen toelichting nodig. 

 

Artikel 6. Vaststellen en reservering budgetten 

Het principe ‘op is op’ geldt, dat wil zeggen dat geen aanvragen voor Huishoudelijke Hulp Toelage 

voor mantelzorgers meer in behandeling worden genomen als het subsidieplafond bereikt is.  

 

Artikel 7. Tarief van de Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers 

Het tarief voor de mantelzorgers staat vast op € 5,-.  Dit wordt niet gewijzigd als het uurtarief wordt 

verhoogd door het Dagelijks Bestuur van de ISD Bollenstreek. 

 

Artikel 8. Werkzaamheden zorgaanbieders 

Geen toelichting nodig. 



 

 

Artikel 9. Aantal uren 

Mantelzorgers ontvangen maximaal 52 uur per kalenderjaar. De inzet van deze uren bepaalt de 

mantelzorger in overleg met de zorgaanbieder. 

 

De regeling Huishoudelijke Hulp Toelage voor mantelzorgers wordt voor maximaal een kalenderjaar 

toegekend. Dit heeft twee redenen. De gemeente heeft geen goed inzicht wanneer het 

subsidieplafond bereikt is, niet verzilverde vouchers leiden dan tot een vroegtijdige stop. Het kost de 

gemeente te veel tijd om persoonlijke wijzigingen in de leefomstandigheden te controleren, 

bijvoorbeeld of iemand verhuisd is naar een verzorgingshuis of is overleden.  

 

Artikel 10. Declaratie 

Geen toelichting nodig. 

 

 


