Informatie mantelzorgwaardering 2019
De gemeente Kapelle vindt het belangrijk dat mantelzorgers kunnen
rekenen op goede ondersteuning én waardering voor hun
belangeloze inzet. Daarom kiest de gemeente er dit jaar voor om alle
inwoners die mantelzorg ontvangen, de kans te geven hun
mantelzorger(s) te waarderen met een financiële tegemoetkoming
van € 75,-. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hieronder.
Wanneer kom ik in aanmerking?
Als u minimaal acht uur per week mantelzorg ontvangt, gedurende een aaneengesloten
periode van minimaal drie maanden, komt u in aanmerking voor de mantelzorgwaardering.
Mantelzorgers zijn mensen uit het netwerk van de zorgvrager, zoals familie, buren of
vrienden. Professionele zorgverleners of vrijwilligers komen niet in aanmerking voor de
waardering. Per zorgvrager (ontvanger van mantelzorg) kan één waardering (€ 75,-) worden
aangevraagd, ook als u meerdere mantelzorgers heeft. Bij meerdere mantelzorgers kunt u
het bedrag naar eigen inzicht verdelen.
Hoe werkt de aanvraag?
Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering verzoeken wij u (de zorgvrager) om het
aanvraagformulier volledig in te vullen. Indien u een mantelzorger heeft die in de gemeente
Kapelle woont, zal hij of zij ingeschreven worden bij het steunpunt mantelzorg van Cederhof
welzijn. Uw mantelzorger wordt dan vrijblijvend op de hoogte gehouden van nieuws en
activiteiten op het gebied van mantelzorg.
U kunt het formulier uitprinten, ondertekenen en per post verzenden (een postzegel is niet
nodig) naar:
Cederhof welzijn
T.a.v. mantelzorgwaardering
Antwoordnummer 5359
4400 VK Kapelle
U kunt ook een aanvraagformulier ophalen bij Cederhof welzijn (zie de tijden van de
spreekuren op de volgende pagina).

Wat is de procedure?
Aanvragen kunnen worden ingediend van 1 maart t/m 15 april 2019. Daarna vindt de
beoordeling plaats. Als uw aanvraag wordt toegekend, wordt het bedrag eind mei/begin juni
2019 door Cederhof welzijn naar uw bankrekening overgemaakt. U kunt het bedrag
vervolgens naar eigen inzicht verdelen over één of meerdere mantelzorgers.

Let op, de financiële tegemoetkoming in 2019 is een pilot, dat wil zeggen een proef om te
bekijken of we op deze manier meer mantelzorgers bereiken. Afhankelijk van het resultaat
kan er wel of niet vervolg aan worden gegeven.

Waar kan ik terecht met vragen?
Voor vragen of hulp bij het invullen van het aanvraagformulier kunt u terecht bij Cederhof
welzijn. U kunt iedere ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur binnenlopen tijdens ons
spreekuur:
Maandag tot en met donderdag: Bruëlisstraat 107 te Kapelle
Vrijdag: Dorpscentrum De Wemel, Dorpsplein 1 te Wemeldinge
U kunt ook bellen naar 0113 – 34 34 74.

