Mantelzorgcompliment 2019

Waardering voor mantelzorgers van Kerkraadse burgers
De gemeente Kerkrade heeft veel waardering voor het waardevolle en vaak intensieve werk dat
mantelzorgers verrichten voor hun naasten. De gemeente Kerkrade heeft gekozen voor een
geldelijke waardering van €200,- voor mantelzorgers die een burger van de gemeente Kerkrade deze
intensieve ondersteuning bieden. Dit noemen we het mantelzorgcompliment. Het is een blijk van
waardering voor mantelzorgers die langdurig en intensief een gezinslid (zoals partner, kind of ouder),
familielid, vriend, buur of kennis verzorgen.

De regeling mantelzorgcompliment Kerkrade 2019
Voorwaarden
Het Kerkraads mantelzorgcompliment dient door de hulpvrager te worden aangevraagd via het
‘Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2019’. Dit kunt u afhalen aan de balie van het
gemeentehuis (Markt 33) of downloaden via de website www.kerkrade.nl.
Vervolgens vullen zowel de hulpvrager als ook de mantelzorger het formulier in. Het formulier kan
opgestuurd worden naar: gemeente Kerkrade (mantelzorgcompliment), Postbus 600, 6460 AP
Kerkrade. U kunt het formulier ook inleveren aan de balie van het Stadskantoor.
Er gelden de volgende voorwaarden:









De hulpvrager woont in de gemeente Kerkrade op de datum van de aanvraag;
Een hulpvrager kan één mantelzorger voordragen voor een mantelzorgcompliment;
De mantelzorger is 18 jaar of ouder;
Een hulpvrager kan niet gelijktijdig mantelzorger zijn voor een andere hulpvrager;
De mantelzorger verleent langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week
onbetaalde zorg aan de naaste (degene die mantelzorg ontvangt);
De mantelzorger staat als mantelzorger geregistreerd bij het Steunpunt voor
Mantelzorgers Parkstad Limburg;
Een mantelzorger kan één keer per kalenderjaar in aanmerking komen voor een
mantelzorgcompliment, ook als deze mantelzorger meerdere hulpvragers, woonachtig in
Kerkrade, ondersteunt.
De aanvraag voor het mantelzorgcompliment kan worden ingediend gedurende de periode
van 01 oktober 2019 tot 01 december 2019. Aanvragen die buiten de genoemde periode in
2019 binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Beoordeling
De gemeente Kerkrade toetst op basis van dit ingevulde vragenformulier of de mantelzorger aan de
voorwaarden voldoet. Wanneer de mantelzorger in aanmerking komt voor het
mantelzorgcompliment, ontvangen zowel de hulpvrager als ook de mantelzorger een brief.
Daarnaast wordt de (geldelijke) waardering op de rekening van de mantelzorger overgemaakt.
Wanneer de mantelzorger niet in aanmerking komt voor de waardering, ontvangt u (hulpvrager)
hierover een brief.
Vragen?
Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting, dan kunt u via 14 045 contact opnemen met
de gemeente onder vermelding van “Mantelzorgcompliment 2019”. Ook kunt u contact opnemen
met het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg via telefoonnummer 045-211 40 00.

Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2019
Bij deze wil ik graag een aanvraag indienen voor het mantelzorgcompliment 2019
(in te vullen door de hulpvrager - * doorstrepen wat niet van toepassing is)
Persoonsgegevens aanvrager [=hulpvrager]
Burgerservicenummer (BSN)
Naam en voorletters
⁄ Heer/Mevrouw *
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Email adres:
Nummer ID-bewijs
Welke professionele zorg en/of ondersteuning heeft u (meerdere keuzes mogelijk)
o Hulp of ondersteuning van de gemeente:
 Hulp bij het huishouden
 Vervoersvoorziening, bijvoorbeeld regiotaxi, scootermobiel
 Rolstoel
 Woonvoorziening, bijvoorbeeld een aangepaste woning
 Begeleiding
 Dagactiviteit
o

Behandeling, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie etc.

o

Persoonlijke verzorging

o

Verpleging

o

Ik woon in een instelling (bijvoorbeeld een zorgcentrum of een verpleeghuis)

o

Geen

(in te vullen door de mantelzorger - * doorstrepen wat niet van toepassing is)
Persoonsgegevens voorgedragen mantelzorger
Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Emailadres
Bankrekeningnr. IBAN

⁄

Heer/Mevrouw *

Wat is uw relatie met de ontvanger van de mantelzorg oftewel de hulpvrager ?
o Familie
o Vrienden / kennissen
o Buren
o Anders, namelijk:

Hoeveel uren per week verleent u mantelzorg?
------------ uren mantelzorg per week
Geef een korte beschrijving van de activiteiten die u doet voor de hulpvrager

Sinds wanneer verleent u mantelzorg (maand/jaar)?
------------------ / -----------------Staat u ingeschreven bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg ◊ Ja
Zo nee, zorg dan voor inschrijving middels bijgevoegd inschrijfformulier
U kunt dit opsturen, in een gesloten envelop, zonder postzegel naar:
Steunpunt voor Mantelzorgers, Antwoordnummer 4034, 6400 VC Heerlen

◊ Nee

De inschrijving bij het Steunpunt voor Mantelzorgers Parkstad Limburg wordt door de gemeente
Kerkrade gecontroleerd.

Ondertekening
Datum:
Naam aanvrager:

Plaats:
Handtekening:

Naam voorgedragen
mantelzorger:

Handtekening:

Het is mogelijk om dit formulier mede te laten ondertekenen door een professionele hulpverlener*
Datum:
Plaats:
Naam:

Organisatie /Functie:

Handtekening:
*Bijvoorbeeld de huisarts, verpleeghuisarts, casemanager Hulp bij Dementie, wijkverpleegkundige, verzorgende van de thuiszorg of
de zorginstelling etc.

Hoe verder?
Met het ondertekenen van dit aanvraagformulier verklaart u:



Dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld;
Geen bezwaar te hebben tegen het gebruik en het doorsturen van gegevens uit dit
aanvraagformulier die van belang zijn voor de aanvraag en de uitvoering.

U kunt dit formulier, samen met een kopie van het bankpasje of van een bankafschrift van de
bankrekening waarop het geld moet worden overgemaakt, opsturen naar:
gemeente Kerkrade (mantelzorgcompliment), Postbus 600, 6460 AP Kerkrade
U kunt het formulier en de kopie ook inleveren aan de balie van het Stadskantoor, Markt 33
Een aanvraag kan uitsluitend ingediend worden in de periode 1 oktober tot 1 december 2019. Aanvragen
die buiten de genoemde periode in 2019 binnenkomen worden niet in behandeling genomen.
U dient er rekening mee te houden dat er contact met u wordt opgenomen voor een toelichting op de
bovenstaande informatie

