Toelichting aanvraagformulier
Mantelzorgcompliment 2018 en 2019
Algemene informatie
Het mantelzorgcompliment kan met het ‘aanvraagformulier Mantelzorgcompliment’ worden
aangevraagd door de zorgvrager.
Het compleet ingevulde en ondertekende formulier, met de nodige bijlage(n) kunt u afgeven bij de
informatiebalie van het gemeentehuis of gratis versturen naar:
Gemeente Maasdriel
Antwoordnummer 9007
5330 ZX KERKDRIEL
Formulieren die verkeerd of niet helemaal zijn ingevuld, worden niet in behandeling genomen. Deze
worden naar u teruggestuurd waarbij u de gelegenheid krijgt de aanvraag binnen vijf werkdagen aan te
passen of aan te vullen. Gebeurt dit niet dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.
Het college beslist binnen acht weken. De beslissing kan één keer met vier weken worden uitgesteld.
Het college stelt u op de hoogte van het uitstel via een brief.
Informatie over het mantelzorgcompliment krijgt u bij mevrouw S. Willems van Maatschappelijke
Ontwikkeling op telefoonnummer 14 0418.
Voor wie is het mantelzorgcompliment bedoeld?
Voor mantelzorgers die voor lange tijd en intensief een familielid, partner, vriend of kennis hebben
verzorgd. We spreken hierover als er minimaal drie maanden onbetaalde zorg is geboden voor minimaal
acht uur per week.
Wanneer kunt u het mantelzorgcompliment aanvragen en over welke periode kunt u dit
aanvragen?
Het aanvragen van het compliment kan van 1 oktober tot en met 30 november 2019.
Deze periode kunt u een aanvraag indienen voor de mantelzorg die u heeft ontvangen in 2018 en/of in
2019.
Doordat wij de periode dat u het compliment aan kunt vragen willen verschuiven naar het begin van
het jaar, kunt u nu één keer voor twee jaar tegelijk een mantelzorgcompliment aanvragen.
Het formulier moet dus op zijn laatst 30 november 2019 ondertekend door de zorgvrager bij de
gemeente Maasdriel zijn ingeleverd. Als de aanvraag na deze datum binnenkomt heeft u geen recht
meer op het mantelzorgcompliment.
Wat wordt verstaan onder mantelzorg?
Onder mantelzorg wordt verstaan intensieve ondersteuning voor lange tijd die door de mantelzorger(s)
is geboden. Hiervan is sprake als (minimaal) aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
 de zorg is tijdens minimaal drie maanden voor minimaal acht uur per week geboden;
 het gaat niet over gebruikelijke zorg aan huisgenoten;
 er is niet voor de zorg betaald.
Wat wordt verstaan onder gebruikelijke zorg?
Onder gebruikelijke zorg verstaan we de normale, dagelijkse zorg die partners, ouders, inwonende
kinderen of andere huisgenoten elkaar horen te bieden. Hieronder vallen, behalve huishoudelijke
taken, bijvoorbeeld:
 normale omgang met mensen binnen de persoonlijke omgeving waarin iemand leeft, zoals
bezoek aan familie en vrienden, de huisarts, het brengen en halen van kinderen naar school
of (sport)clubjes, enzovoort;
 hulp bij het overnemen van taken die bij een gezamenlijk huishouden horen, zoals het
bijhouden van de thuisadministratie.

Ouders moeten minderjarige kinderen die bij hun gezin horen verzorgen, opvoeden en toezicht geven.
Dit moet ook als een kind een ziekte, aandoening of handicap heeft. We spreken wel van mantelzorg
als het kind meer zorg nodig heeft voor persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding vergeleken
met een kind van dezelfde leeftijd. Dit geldt voor de aard van de activiteiten, hoe vaak de activiteiten
moeten worden uitgevoerd en hoeveel tijd hiervoor nodig is.
Hoe kan u laten zien dat u langdurig ondersteuning nodig heeft bij het dagelijks functioneren
en deelnemen aan de samenleving ?
Het aanvraagformulier geeft u drie keuzes:
 u heeft in 2018 en/of 2019 een maatwerkvoorziening of individuele voorziening van de
gemeente Maasdriel gekregen;
 u heeft een indicatie langdurige zorg van het CIZ;
 u heeft geen voorziening of indicatie maar u kunt juist door de inzet van uw mantelzorger
langer thuis wonen. In dit geval omschrijft u duidelijk welke activiteiten de mantelzorger voor u
doet.
Wie kan een mantelzorgcompliment aanvragen?
 de zorgvrager die in de gemeente Maasdriel woont;
 de zorgvrager die het mantelzorgcompliment aanvraagt, mag zelf geen mantelzorgcompliment
krijgen;
 per adres kan één mantelzorgcompliment worden aangevraagd.
Wat is de waarde van het mantelzorgcompliment?
De waarde van het mantelzorgcompliment is € 100,- voor 2018 en € 100,- voor 2019. Het bedrag
wordt overgemaakt aan de zorgvrager. De zorgvrager mag dit bedrag verdelen over meerdere
mantelzorgers als dit nodig is. De zorgvrager is verplicht om een bewijs te kunnen geven dat het
bedrag ook echt bij de mantelzorger(s) terecht is gekomen, wanneer de gemeente daar achteraf om
vraagt. Dit kan met een bankafschrift of door een bon van het cadeau dat voor de mantelzorger(s) is
gekocht.
Wanneer wordt het mantelzorgcompliment uitbetaald?
De betaling van het mantelzorgcompliment over 2018 vindt plaats uiterlijk eind december 2019. De
betaling van het mantelzorgcompliment over 2019 vindt plaats eind januari 2020. Het wordt
overgemaakt op de bankrekening van de aanvrager.
Wat kan Welzijn Bommelerwaard voor u als mantelzorger betekenen?
De financiële waardering van mantelzorgers is slechts een onderdeel van de
mantelzorgondersteuning in de gemeente Maasdriel. Bij Welzijn Bommelerwaard werken 2
mantelzorgconsulenten. Zij bieden verschillende ondersteuning aan mantelzorgers zoals:
 emotionele en praktische ondersteuning;
 bijeenkomsten voor lotgenoten;
 mantelzorgsalon (activiteiten ter ontspanning en informatie);
 Bezoek- en Ondersteuning Service (respijtzorg);
 Alzheimercafé;
 de jaarlijkse viering van de Dag van de Mantelzorg;
 een activiteit in de week van de jonge mantelzorger;
 vier tot zes keer per jaar een nieuwsbrief.
Het is mogelijk een afspraak te maken met Welzijn Bommelerwaard. Dit kan bij de mantelzorger thuis
of op een meer neutrale plek. Voor het maken van een afspraak belt u met 0418 63 42 31 of mailt u
naar mantelzorg@welzijnbommelerwaard.nl. Via dit emailadres schrijft u zich ook in voor de
nieuwsbrief waarmee mantelzorgers op de hoogte worden gehouden van de lokale activiteiten en
actuele informatie over mantelzorg.

