
Eugeen Hoekstra – 

 

Schagen, 18 november 2015 

Geachte leden van de commissie Samenlevingszaken, 

Volgende week behandelt u de voorstellen van wethouder Ben Blonk inzake de mantelzorg. 

In verband hiermee wil ik u het volgende meegeven.  

1. Ik heb meegedaan aan de inspraakbijeenkomst ‘Mantelzorg Hollands Kroon en Schagen’ in 

het gemeentehuis in Anna Paulowna. Het doel van de avond was een aantal goede ideeën 

te bedenken waar de gemeente mee verder kan. Behalve mantelzorgers deden ook 

professionals mee van zorginstellingen. De naar mijn idee zinvolle en productieve 

bijeenkomst was op 17 september. De presentatoren beloofden de deelnemers een verslag 

te sturen van de bijeenkomst met opgave van de drie belangrijkste ideeën. Sindsdien niets 

meer gehoord of ontvangen. U begrijpt het misnoegen hierover.  

 

Antwoord: 

Wij zijn het met u eens dat de bijeenkomst van 17 september zeer zinvol en productief is 
geweest. Door het interactieve karakter van de bijeenkomst in verschillende groepen is het niet 
mogelijk een verslag samen te stellen. We hebben aangegeven  dat de ingebrachte ideeën 
punten zijn waar de gemeente mee verder kan. Er is naar voren gekomen dat de mantelzorger 
gezien, gewaardeerd en ontlast wil worden. Dit zijn de drie speerpunten die in ons beleid zijn 
opgenomen. 

Voor de volledigheid treft u bijgaand een overzicht aan van de opbrengst in de verschillende 
werkgroepen. 

2. Vorig jaar organiseerden de gemeenten in de Kop Koplichtbijeenkomsten voor cliënten en 

mantelzorgers. In november was de laatste bijeenkomst in Den Helder. De bijeenkomsten 

waren in mijn ogen nuttig mede omdat er mensen aan meededen die zelf zorgvrager zijn of 

mantelzorg verlenen. De aanwezigen protesteerden fel tegen de beëindiging van deze 

bijeenkomsten. Hierbij speelde een rol het afhaken van de gemeente Den Helder. 

Wethouder Blonk beloofde dat de Koplichtbijeenkomsten volgend jaar (dus dit jaar) 

zouden worden voortgezet op lokaal niveau. Schagen zal hierin samenwerken met 

Hollands Kroon. Hij heeft dit ook geschreven in zijn blog op de site van de PvdA. Sindsdien 

niets meer gehoord of ontvangen. U begrijpt het misnoegen hierover. Het gaat 

mantelzorgers niet om gezien worden, maar om gehoord worden. 

Antwoord: 

De Koplicht bijeenkomsten zijn niet alleen voor mantelzorgers geweest, maar voor alle 
inwoners die op ondersteuning of hulp ontvangen binnen het sociaal domein. De 
Koplichtbijeenkomsten kunnen worden gezien als een vorm van directe cliëntenparticipatie. In 
2016 zullen wij verder bezien hoe wij dit vormgeven. 

 

3. Het college wil registreerde mantelzorgers een cadeaubon geven van 25 euro. Naar mijn 

beleving is de geste te klein om hieraan een gevoel van waardering te ontlenen. Het 



verschil met het mantelzorgcompliment is daarvoor te groot. Honderd euro lijkt mij gepast. 

Er is ook huiver om zich op te geven. Daarbij speelt dat de gemeente geen goede naam 

heeft. Ze bezuinigt immers op de zorg en dat merkt de mantelzorger. 

Antwoord: 

Als het gaat om waardering van de mantelzorger is het voorgenomen beleid dat wij dit niet doen in 
de vorm van het toekennen van een geldbedrag of een breed besteedbare tegoedbon. 
Wij spreken in die zin dan ook niet meer over het mantelzorgcompliment.  De waardering van de 
mantelzorgers krijgt een enge invulling. Nu bestaat het ‘mantelzorgcompliment’ niet meer. Met 
ingang van 2015 laat de rijksoverheid het aan de gemeenten over hoe zij omgaan met 
mantelzorgers. De gemeenten Hollands Kroon en Schagen hebben met elkaar afgesproken dat ze 
zorgen voor een VVV-bon van  € 25 als blijk van waardering. Het bedrag is niet heel hoog, de 

waardering des te groter.   
  

4. Ik betreur het dat de gemeente de regeling Huishoudelijke Hulp Toelage niet open heeft 

gesteld voor mantelzorgers. Veel gemeenten hebben dit wel gedaan. Ik noem het een 

gemiste kans.  

Antwoord: 

Het beleid van hulp bij het huishouden is vastgesteld in maart 2015. De Wmo Adviesraad Schagen 
heeft hierover geadviseerd. Vervolgens hebben wij hierover meermalen gesproken. Het 
mantelzorgbeleid mag het vastgestelde beleid op het gebied van hulp bij het huishouden niet 
doorkruisen. De middelen die de gemeente Schagen heeft ontvangen voor de HHT worden ingezet 
voor het behoud van werkgelegenheid onder de huidige inzet van hulp bij het huishouden tot 1 mei 

2016. 

 

5. De gemeente heeft een secundaire verzekering lopen voor vrijwilligers. Mij is gebleken dat 

mantelzorgers minder goed verzekerd zijn dan (zorg)vrijwilligers. Ik vind dat niet 

acceptabel. Mantelzorgers kunnen bij buren en vrienden per ongeluk schade aanrichten 

aan lijf en goed. De schadelast kan hoog oplopen. Mijn advies is dat de gemeente de bij 

verzekeraars bekende clausule ‘vriendendienst’ opneemt in de dekking.  

Antwoord: 

De vrijwilligers- en mantelzorgverzekering is een vangnetverzekering: m.a.w. eerst wordt de 

schade bij eigen verzekering of organisatie ingediend. Is er geen dekking of wordt de claim niet 

gehonoreerd, dan kan de schade bij de door de gemeente afgesloten verzekering worden gemeld.  

Tot nu toe heeft het Mantelzorgcentrum, de plek waar vragen hierover als eerste binnen zouden 

komen, geen signalen uit de praktijk gekregen. Er is slechts 1 persoonlijk voorbeeld bekend van 

Magnushof in Schagen van lang geleden. Zij hebben dit al wel eerder beoordeeld en zien wel 

ongelijkheden in de verzekering en maar één gelijkheid: iedereen moet eerst een beroep doen op 

de eigen WA verzekering. 

Wij zijn daarnaast op dit moment in gesprek met onze verzekeringsmaatschappij en onderzoeken 

de mogelijkheid om de mantelzorgers ook onder te brengen in de verzekeringspolis. Over de 

uitkomst stellen wij u zo snel mogelijk op de hoogte. 

Ik wens u een vruchtbare vergadering toe. 

Hoogachtend, Eugeen Hoekstra  


