Aanvraagformulier Mantelzorgwaardering 2022 gemeente Roerdalen –
nieuwe mantelzorger of veranderde situatie
Met dit formulier kunnen hulpvragers een mantelzorgwaardering aanvragen voor hun
mantelzorgers.
•
•

Een mantelzorger is diegene die de hulpvrager helpt of ondersteunt.
Een hulpvrager is diegene die hulp of ondersteuning krijgt.

Persoonsgegevens hulpvrager
De heer/mevrouw: *

Voorletters:

Achternaam: **
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoonnummer:
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Bent u getrouwd? Vermeld dan behalve de naam van uw partner ook uw meisjesnaam.
Bijvoorbeeld: mevrouw Jansen-Pieters.
Welke professionele zorg of ondersteuning heeft u? U kunt meerdere voorzieningen
aankruisen.
O Hulp of ondersteuning van de gemeente:
O hulp bij het huishouden
O vervoersvoorziening, bijvoorbeeld Omnibuzz of een scootmobiel
O rolstoel
O woonvoorzienig, bijvoorbeeld aangepaste woning
O individuele begeleiding
O begeleiding groep / dagopvang
O Behandeling (denk aan fysiotherapie, ergotherapie of logopedie)
O Wijkverpleging
O Persoonlijke verzorging
O Casemanager hulp bij dementie
O Ik woon in een zorgcentrum en ik krijg hier alle ondersteuning die ik nodig heb
O Geen

Persoonsgegevens mantelzorger
De heer/mevrouw:*

Voorletters:

Achternaam:**
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Rekeningnummer (IBAN):
Naam rekeninghouder:
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
** Bent u getrouwd? Vermeld dan behalve de naam van uw partner ook uw meisjesnaam.
Bijvoorbeeld: mevrouw Jansen-Pieters.
Hoeveel uren per week verleent u mantelzorg?
uren mantelzorg per week
Sinds wanneer verleent u mantelzorg? (maand/jaar)
______________/________________

Waarmee helpt u de hulpvrager? Omschrijf het hieronder.

Datum: ____-____-______

Datum: ____-____-______

Handtekening hulpvrager/
vertegenwoordiger

Handtekening mantelzorger/
vertegenwoordiger

Mantelzorgen kan soms intensief en zwaar zijn. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u als
mantelzorger terecht voor praktische zaken en ondersteuning. Heeft u behoefte aan een
gesprek met de mantelzorgondersteuner?
O Ja
O Nee
Deze vraag is geen onderdeel van de aanvraag voor de mantelzorgwaardering.
U kunt dit formulier tot uiterlijk 31 december 2022 ingevuld terugsturen. Dat kan via email naar janekillaars@proteion.nl. Of stuur het via de post naar Gemeente Roerdalen,
t.a.v. Sonja Thissen, Postbus 6099, 6077 ZH Sint Odiliënberg. Wij beoordelen uw aanvraag
binnen acht weken. U ontvangt van ons bericht per post.

Regels aanvraag mantelzorgwaardering
De mantelzorgwaardering kan één keer per jaar worden aangevraagd tussen 1 april en 31
december. Mantelzorgers ontvangen €175,-.
De mantelzorger ontvangt de waardering als:
1. De zorgvrager in gemeente Roerdalen woont.
2. De mantelzorger op het moment van de aanvraag langer dan drie maanden en meer
dan acht uur per week onbetaald gezorgd heeft voor de zorgvrager.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?
Om uw aanvraag mantelzorgwaardering in behandeling te nemen, deze te beoordelen en een
besluit te kunnen nemen, hebben we uw persoonsgegevens nodig. We gebruiken uw
persoonsgegevens alleen voor dit doel.
Om dit doel te bereiken gebruiken wij uw persoonsgegevens bij de volgende activiteiten:
•
•
•

Eventueel contact met u opnemen om uw aanvraag of verzoek te behandelen;
Vastleggen van (persoons-) gegevens die noodzakelijk zijn voor de afhandeling en
besluitvorming van de aanvraag;
Contact met u opnemen als u dit aangeeft op het aanvraagformulier.

Welke persoonsgegevens gebruiken we?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die uzelf aan ons verstrekt via het aanvraagformulier,
eventueel aangevuld met gegevens die u verstrekt tijdens een gesprek.
De gebruikte persoonsgegevens zijn gewone persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en
woonplaats, etc. Ook bijzondere persoonsgegevens worden vastgelegd, zoals gegevens over de
professionele zorg en/of ondersteuning die u ontvangt.
Behalve de persoonsgegevens die u zelf verstrekt, controleren wij uw persoonsgegevens in de
Gemeentelijke Basis Administratie.

Waarom mogen we deze persoonsgegevens gebruiken?
We hebben deze gegevens nodig om onze wettelijke taak als gemeente te kunnen uitvoeren.
Hebben wij deze gegevens niet, dan kan de beoordeling niet worden uitgevoerd.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan nodig is voor het doel dat we willen
bereiken. Of, wanneer dit langer is, zo lang de wet dit van ons verlangt. In dit geval bewaren we
uw persoonsgegevens maximaal 10 jaar.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens van ons ?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan Proteion Welzijn voor de beoordeling van uw
aanvraag mantelzorgwaardering, de Gemeente heeft deze organisatie de opdracht gegeven de
beoordeling uit te voeren.

