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 Contactpersoon : A.J.J.M. van de Weijgert Roosendaal :  16 februari 2015 
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 e-mail                   : weijgert@gmail.com uw kenmerk    :  

 Onderwerp  : Huishoudelijke Hulp Toeslag (HHT) bijlage :  

 

 

Geachte colleges en gemeenteraden. 

 

De cliëntenraad van TWB heeft kennis genomen van de regeling dat er extra middelen beschikbaar 

worden gesteld voor het stimuleren van de vraag naar professionele thuiszorg, teneinde zoveel mogelijk 

volwaardige werkgelegenheid te behouden en de mantelzorgers te ondersteunen. De criteria waaraan 

gebruikers van zo een regeling moeten voldoen is door uw colleges of raden vastgesteld. 

 

Tot en met 2014 konden mantelzorgers die aan de daarvoor gestelde eisen voldeden rekenen op het 

mantelzorgcompliment van  €250,-- p.p. per jaar. Met ingang van 2015 is het totale landelijke budget 

door het Rijk toegevoegd aan het Gemeentefonds. Gemeenten zijn nu geheel vrij in het toekennen van 

(financiële) vergoedingen aan mantelzorgers.  Berichten in de media doen het voorkomen dat de 

dienstencheques in de plaats treden van het mantelzorgcompliment, hoewel de dienstencheques uit het 

regionale budget voor de HHT worden bekostigd. 

 

Mantelzorg en/of vrijwilligerszorg is complementair aan de professionele thuiszorg. Wil de professionele 

thuiszorg optimaal functioneren kan dat vrijwel steeds niet zonder mensen in de emotionele of 

relationele kring (mantelzorgers) of anderszins (vrijwilligers).  

 



Om mantelzorgers tegemoet te komen zou de Cliëntenraad het redelijk en billijk vinden hen - om niet -

dienstencheques te verstrekken tot een bedrag van €250,-- per jaar. De Clientenraad van TWB 

adviseert Uw colleges en raden als volgt uitvoering te geven aan het mantelzorgcompliment waarbij de 

bekende meerdere doelen  worden bereikt.  Het betreft voor het jaar 2015 tenminste 25 

dienstencheques,  rekening cliënt €10 en rekening gemeente €12,50. Voor het jaar 2016 zou dit dan 

leiden tot 20 dienstencheques, rekening cliënt €12,50 en rekening gemeente €10,00.  De Cliëntenraad 

gaat er van uit dat u de betreffende mantelzorgers adequaat informeert.

 

Wij hopen Uw colleges en raden voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie graag 

tegemoet. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

De Cliëntenraad van Thuiszorg West-Brabant. 

De secretaris,                                                                                                De voorzitter, 

A.J.J.M. van de Weijgert.                                                                               J.P.J.M. Kamp 

  


