Mantelzorgwaardering
Langedijk
Aanvraagformulier 2019

Mantelzorgwaardering 2019 Langedijk
Waardering voor mantelzorgers
Mantelzorgers geven onbetaalde zorg aan een zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder,
kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg duurt lang en is intensief. De gemeente
waardeert elke mantelzorger. Daarnaast nodigen we mantelzorgers uit voor bijeenkomsten. Hier
kunnen zij andere mantelzorgers ontmoeten, informatie verkrijgen, zorgen delen en ervaringen
uitwisselen. Stichting Wonen Plus Welzijn regelt de waardering namens de gemeente Langedijk.
Mantelzorgwaardering aanvragen
Als mantelzorger kunt u een aanvraag indienen vanaf 16 december 2019 tot 30 april
2020. De waardering gaat over het afgelopen jaar 2019. De gemeente Langedijk heeft een budget
beschikbaar voor maximaal 400 mantelzorgers. Toekenning vindt plaats op basis van volgorde van de
aanmelding en op basis van de beschreven criteria hieronder. Het bedrag van €100,- wordt uitgekeerd
aan de mantelzorger boven de 18 jaar. Ben je jonger dan 18 jaar krijg je een bioscoopbon voor twee
personen opgestuurd.
U kunt de mantelzorgwaardering aanvragen als u voldoet aan de criteria. Vraag de
mantelzorgwaardering aan met het ingevulde aanvraagformulier.
U kunt deze mailen, opsturen of langs brengen op het volgende adres:
Wonen Plus Welzijn Langedijk
Dorpsstraat 610, 1723 HJ Noord Scharwoude
Telefoon: 0226-318050
Email: mantelzorglangedijk@wonenpluswelzijn.nl
Wonen Plus Welzijn neemt contact met u op als mantelzorger. Hierdoor krijgt Wonen Plus Welzijn
een goed beeld van wat er nodig is om u als mantelzorger te kunnen ondersteunen.
Voorwaarden en criteria
Om in aanmerking te kunnen komen voor de waardering zijn de volgende landelijke criteria van
belang: Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. Het gaat om onbetaalde
hulp, en mantelzorg kan nooit als een verplichting aan iemand opgelegd worden. Hulp aan mensen zonder
gezondheidsbeperkingen, zoals oppassen en gezonde kleinkinderen, valt buiten de definitie.






De zorgvrager (degene die langdurig zorg nodig heeft) woont in de gemeente Langedijk en
ontvangt mantelzorg. De mantelzorger zelf mag buiten de gemeente Langedijk wonen.
De zorgvrager woont thuis of in een begeleid wonen-of aanleunwoning, dus niet in een verpleegof zorginstelling.
De mantelzorger: heeft 3 aaneengesloten maanden, minimaal 8 uur per week, zorg verleend.
U kunt geen zorgvrager en mantelzorger tegelijk zijn. Hierin gaat het om zorgen voor elkaar
Aanvraag ingediend voor 30 april 2020.

De mantelzorger kan één keer per jaar de mantelzorgwaardering aanvragen, los van het aantal
zorgvragers waaraan de mantelzorg zorg wordt verleend. Voldoet u voor het afgelopen jaar 2019 aan
de criteria, dan komt u in aanmerking voor de waardering.
Verloop van uw aanvraag
Wonen Plus Welzijn beoordeelt uw aanvraag. Voldoet de aanvraag aan de voorwaarden, dan wordt
het bedrag gestort op uw rekening.

Aanvraagformulier mantelzorgwaardering Langedijk 2019.
Gegevens zorgvrager
Voorletter, voorvoegsel, achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Geslacht: M/V
Datum aanvraag:

/

/

2019

Handtekening zorgvrager:

Gegevens mantelzorger
Voorletter, voorvoegsel, achternaam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mail adres:
Relatie met zorgvrager:
IBAN (rekeningnummer):
Geslacht: M/V
Handtekening mantelzorger:
De mantelzorger ontvangt graag:
 Een bioscoopbon voor twee personen (alleen voor mantelzorgers onder de 18 jaar)
 Een geldbedrag
Er is maar een optie mogelijk.

Wonen Plus Welzijn is er voor alle mantelzorgers in de gemeente Langedijk. Met uw
aanmelding gaat u er mee akkoord dat mantelzorgers gebeld en geregistreerd worden door
Wonen Plus Welzijn Langedijk inzake mantelzorgondersteuning. Uw gegevens worden niet
voor andere doeleinden gebruikt.
Alleen compleet ingevulde aanvraagformulieren kunnen behandeld worden.
De aanvragen die voor 15 februari 2020 binnen zijn, worden na 1 maart 2020 uitbetaald. Alle
aanvragen na 15 februari 2020, worden na 15 mei 2020 uitbetaald.

