Informatieblad
Waardering mantelzorger
Toelichting
De gemeente Noordenveld biedt de mogelijkheid tot een financiële waardering aan mantelzorgers.
De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 200,00 per hulpvrager (ook bij meerdere
mantelzorgers).
Voorwaarden
Om te beoordelen of er sprake is van mantelzorg, wordt de definitie van mantelzorg zoals
verwoord in de Wmo 2015, gebruikt:
“Mantelzorg is hulp ten behoeve van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen, opvang,
jeugdhulp, het opvoeden en opgroeien van jeugdigen en zorg en overige diensten als bedoeld in
de Zorgverzekeringswet, die rechtstreeks voortvloeit uit een tussen personen bestaande sociale
relatie en die niet wordt verleend in het kader van een hulpverlenend beroep”.
Bij mantelzorg gaat het om langdurige (>3 maanden) en intensieve (>8 uur per week) hulp. 1
Voorwaarden om in aanmerking te komen voor de waardering zijn:
• de hulpvrager doet aanvraag bij de gemeente 2;
• de hulpvrager woont in de gemeente Noordenveld;
• de hulp wordt verleend op basis van een sociale relatie;
• de waardering geldt voor het kalenderjaar waarin deze wordt aangevraagd;
• de waardering wordt één keer per kalenderjaar toegekend aan de hulpvrager.
Beoordeling
De beoordeling van de aanvraag vindt (in principe) plaats door middel van een
keukentafelgesprek. 3 De hulpvrager vraagt de waardering jaarlijks aan via het formulier
waardering mantelzorger.
Uitbetaling
De hulpvrager ontvangt een beschikking waardering mantelzorger. In principe ontvangt de
hulpvrager de waardering op zijn of haar eigen bankrekeningnummer zodat de hulpvrager de
mantelzorger hiermee zelf een blijk van waardering kan geven. Indien de hulpvrager hiertoe niet in
staat is, kan de waardering ook worden overgemaakt op een ander rekeningnummer.
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Daar waar sprake is van terminale zorg, kan de inzet van de mantelzorger intensief zijn, maar korter dan 3
maanden. In deze situaties is de waardering alsnog van toepassing.
2
De mantelzorger kan ook namens de hulpvrager een aanvraag doen.
3
Bij een groot aantal aanvragen tegelijkertijd wordt bekeken of de beoordeling ook op andere wijze kan (bijv.
telefonisch of schriftelijk).
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