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Het college heeft het besluit ‘Mantelzorgcompliment Hillegom 2022’ vastgesteld. In de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2015 staat mantelzorgwaardering voor 
gemeenten als wettelijke taak benoemd. In de verordening Maatschappelijke 
Ondersteuning Hillegom 2020 is aan deze wettelijke taak uitvoering gegeven. In de wijze 
waarop de gemeente mantelzorgers waardeert, is de gemeente vrij. Mantelzorgers in de 
gemeente Hillegom ontvangen nu een VVV-bon van € 100,- als mantelzorgcompliment. 
 
Bij de bespreking van de notitie Mantelzorgondersteuning en -waardering 2022 in de 

gemeenteraad op 27 mei 2021 hebben verschillende raadsleden aangegeven dat ze 
ondernemers zouden willen betrekken bij het mantelzorgcompliment. De mogelijkheden 
voor het betrekken van ondernemers zijn onderzocht en op basis daarvan is een nieuwe 
aanpak voor het mantelzorgcompliment vanaf 2022 opgesteld. Deze aanpak houdt in dat 
mantelzorgers de keuze hebben tussen een VVV-bon van € 100,- of HLTsamen 
cadeaubonnen ter waarde van € 100,- te besteden bij lokale ondernemers. Op basis van 
positieve resultaten van een pilot is er voor jonge mantelzorgers voortaan een Pluim ter 

waarde van € 30,-. Dit is een bon te besteden bij een lokale ondernemer naar keuze. In 

het voorjaar van 2022 vindt overleg plaats met de ondernemersvereniging hoe zij verder 
willen bijdragen aan het mantelzorgcompliment, bijvoorbeeld met een goody bag of 
kortingsbonnen. 
 
De gemeente waardeert en erkent met het mantelzorgcompliment de inzet van 

mantelzorgers, krijgt mantelzorgers in beeld en kan mantelzorgers hierdoor informeren 
en ondersteunen. Door het betrekken van ondernemers stimuleert de gemeente 
besteding van het mantelzorgcompliment bij lokale ondernemers, kunnen ondernemers 
laten zien dat zij maatschappelijk betrokken ondernemen en krijgen zij mogelijk oog voor 
mantelzorgers in de eigen organisatie.  
 
We volgen hoe vaak het mantelzorgcompliment wordt toegekend en welke keuze de 

mantelzorgers hierbij maken. Eind 2022 bekijken we of de nieuwe aanpak werkt en of de 
waardering van mantelzorgers in deze vorm wordt voortgezet. 
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