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Inleiding 

In 2014 heeft de gemeente Renkum van het Ministerie een bedrag van € 13.960,-- ontvangen. 

Dit is een incidentele decentralisatie-uitkering. Het is de bedoeling dat met deze middelen een 

merkbare verbetering van de ondersteuning van de individuele mantelzorger wordt 

gerealiseerd. 

De gemeente kan, rekening houdend met de lokale situatie en gebruik makend van de 

aanwezige kennis en expertise, hierin zelf prioriteiten stellen. 

Daarnaast wordt vanaf 2015 voor de ondersteuning en waardering van de mantelzorgers  

structureel  extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds. Dit bedrag zal onderdeel uitmaken 

van het sociaal deelfonds. Hierin worden de nieuwe middelen die samenhangen met de Wmo, 

de Jeugdwet en het Participatiebudget ontschot aan gemeenten ter beschikking gesteld. 

In 2015 is een budget van € 70 miljoen beschikbaar voor gemeenten oplopend naar € 100 

mln. in de daarop volgende jaren. 

 

Dat betekent dat de gemeente Renkum in 2015 een bedrag van € 168.000 ontvangt voor 

mantelzorgondersteuning, en in de jaren daarna loopt deze bijdrage op tot € 240.000,-- per 

jaar. Er moet nu beleid worden ontwikkeld om te bepalen hoe de gemeente deze extra 

middelen wil gaan inzetten. 

Een onderdeel daarvan zal in ieder geval zijn het verstrekken van het mantelzorgcompliment. 

Het verstrekken van het mantelzorgcompliment was een landelijke regeling waarvan de 

uitvoering was belegd bij de Sociale verzekeringsbank. 

Vanaf 215 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het verstrekken van het 

mantelzorgcompliment. Het is aan de gemeente hier beleid op te ontwikkelen in welke vorm 

dit compliment zal worden verstrekt.  Dit moet ook een onderdeel worden van het besluit en 

de nadere regels bij de Wmo-verordening. De discussie over het mantelzorgcompliment zal 

bij de behandeling van het besluit en de nadere regels gevoerd worden.  

 

Het voorstel dat we nu, ter consultatie willen voorleggen is om de incidentele middelen 2014 

in te zetten ten behoeve van lidmaatschap van wehelpen.nl 

Wehelpen.nl is een digitale ondersteuningsstructuur die kan worden ingezet  voor iedereen die 

een ander helpt of zelf geholpen wordt; mantelzorgers, vrijwilligers en hulpbehoevenden.  

Met wehelpen.nl kun je hulp vragen en hulp aanbieden.  
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Ook kun je samen met bekenden zorgen voor een hulpnetwerk voor een ander. Mensen 

kunnen makkelijk zelf een account aanmaken en meehelpen. 

 

- Achtergronden:  

Wehelpen.nl is een is een coöperatie en opgericht door Achmea, Bureauvijftig, CZ, Menzis, 

PGGM, Rabobank, The Caretakers en VitaValley. 

Van de site van wehelpen.nl:  

“WeHelpen draagt bij aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is. Binnen 

de coöperatie werken leden – gemeenten, zorgverzekeraars, zorg- en welzijnsinstellingen, 

woningcorporaties e.a. – samen aan een zo groot mogelijk landelijk hulpnetwerk”. 

 

 

- Voor- en nadelen  

Wehelpen is niet het enige initiatief op het gebied van het digitaal bij elkaar brengen van 

vraag en aanbod. Er bestaan allerlei websites die vergelijkbare diensten aanbieden zoals 

mijnbuurtje, de buurtbox, webindewijk. 

Wehelpen.nl heeft, in vergelijking met die andere initiatieven de volgende voordelen:  

 

- het is een coöperatie. Deelnemende organisaties worden lid. Inmiddels zijn al ruim 50 

organisaties voorgegaan. Het businessmodel is gericht op kostenbesparing. De leden 

financieren met elkaar de begroting voor het lopende jaar. Hoe meer leden, hoe lager 

het lidmaatschap. 

- de coöperatie hanteert een non-concurrentieel uitgangspunt; zo zijn er bijvoorbeeld 

meerdere zorgverzekeraars initiatiefnemer en/of lid van de coöperatie, alsook 

meerdere thuiszorginstellingen.  

- heel veel is al ontwikkeld waar je zo gebruik van kunt maken. De organisatie is bv. 

ook beschikbaar om de eventuele  lancering van Wehelpen in de gemeente Renkum 

goed te laten verlopen. 

- door het lidmaatschap van Wehelpen krijg je ook toegang tot het netwerk van leden 

die al aan de slag zijn met Wehelpen en kunnen ervaringen die rond de implementatie 

worden uitgewisseld.  

- Wehelpen kan ook een onderdeel worden van een bestaande webomgeving waar de 

inwoners van Renkum al vertrouwd mee zijn.  

- met het lidmaatschap van de gemeente gaan de door de gemeente gefinancierde 

welzijns- en vrijwilligersorganisaties direct mee in het lidmaatschap. Maar omdat de 

gemeente zich heeft aangemeld, blijft de centrale regie ook bij de gemeente. Dat is een 

voordeel met het oog op de toekomst als we het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid 

maatschappelijk gaan aanbesteden. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat andere 

aanbieders van mantelzorgondersteuning gecontracteerd worden dan Solidez die op dit 

moment het steunpunt mantelzorgondersteuning in huis hebben. 

- een  lidmaatschap van wehelpen.nl kan ook goed aansluiten op  andere initiatieven die 

momenteel in de gemeente worden genomen op het terrein van digitale ondersteuning 

van zorg- of hulpvragers, zoals bijvoorbeeld het digitale hulpmiddel Quli dat door Leo 

Kannerhuis is ontwikkeld, en project Digitaal Platform Doorwerth waarvoor subsidie 

is aangevraagd bij landelijk fonds Zonmw door een samenwerkingsverband van 

organisaties in Doorwerth (gemeente vraagt niet mee aan maar is wel erbij betrokken). 

Er is door de opzet van wehelpen.nl  geen sprake van onderlinge concurrentie, maar de 

verschillende initiatieven kunnen elkaar juist aanvullen en versterken.  
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Mogelijke kanttekeningen zijn:  

- inwoners kunnen als ze willen zich nu ook al aanmelden bij wehelpen.nl. Daarvoor 

hoeft de gemeente geen lid van de coöperatie  te worden.  We kunnen er echter wel 

van uitgaan dat als de gemeente zich wel aansluit bij de coöperatie de bijbehorende 

publiciteitscampagne er voor zal zorgen dat veel meer inwoners zich aanmelden.  

- er is al een aantal gemeenten lid van de coöperatie. Een of meerde buurgemeenten die 

deelnemen vergroot de kans op succes en biedt mogelijkheden tot gezamenlijk dingen 

regelen. Op dit moment is echter nog niet een gemeente in de regio Arnhem lid 

geworden. Wehelpen is wel ook in gesprek met Arnhem en Rheden over een mogelijk 

lidmaatschap. 

- Als we lid worden van Wehelpen is dat wel minimaal voor een periode van ten minste 

twee kalenderjaren aansluitend op het jaar waarin we lid zijn geworden.   

Dat is de periode die nodig is om het in de lokale gemeenschap te laten landen en kans 

van slagen te geven.  

 

- Welke stappen zou de gemeente moeten zetten om lid te worden? 

In de gemeentewet staat in artikel 160 lid 2:  

“Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, 

maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen indien dat in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de 

behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan 

nadat de Raad een ontwerp-besluit is toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen 

en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.” 

 

De te volgen procedure zou dus zijn:  

1. Ontwerp-besluit om als gemeente lid te worden van wehelpen.nl in college bespreken 

en doorsturen naar Raad. 

2. Raad ziet ontwerp-besluit en wordt in gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ter 

kennis van college te brengen. 

3. Geen onoverkomelijke wensen / bedenkingen: gemeente meldt zich aan bij 

wehelpen.nl 

 

- Financiële consequenties:  

Een lidmaatschap van wehelpen.nl kost op jaarbasis op dit moment € 11.337. 

De gemeente kan dit betalen uit de € 13.960 die de gemeente in 2014 heeft ontvangen voor 

mantelzorgondersteuning.  

Voorstel is om dit budget in te zetten om in 2015 lid te worden van de coöperatie. 

In 2016 en 2017 kan het lidmaatschap betaald worden uit de extra gelden die de gemeente  

ontvangt voor ondersteunen mantelzorgers (oplopend tot 240.000 euro per jaar).  

Waarschijnlijk zal het lidmaatschap de komende jaren goedkoper worden, omdat de 

verwachting is dat steeds meer gemeenten zich zullen aansluiten bij de coöperatie.  


