Mantelzorgcompliment 2020
Heeft u iemand in uw familie, vrienden- of kennissenkring die langdurig en
onbetaald zorg aan u verleent? Dan kunt u uw mantelzorger bedanken met
een mantelzorgcompliment van € 200. U vraagt dit bij de gemeente aan.

Goed om te weten
U ontvangt het mantelzorgcompliment per post thuis. Zo kunt u het
compliment zelf aan uw mantelzorger overhandigen. De mantelzorger krijgt
er ook uitleg bij over hoe de € 200 verzilverd kan worden.
Vraag het mantelzorgcompliment vóór 1 december 2020 aan. Daarna kunnen
wij geen aanvragen meer in behandeling nemen.
Voorwaarden
•

U bent de persoon die mantelzorg ontvangt. (De mantelzorger kan zelf
geen aanvraag doen).

•

U woont in Alphen aan den Rijn. Uw mantelzorger kan buiten Alphen
aan den Rijn wonen.

•

U kunt voor één mantelzorger een aanvraag doen.

•

U heeft tussen 1 oktober 2019 en 1 december 2020 minimaal 3
aaneengesloten maanden voor minimaal 8 uur per week mantelzorg
ontvangen.

Aanvraag
U regelt het snel online op www.alphenaandenrijn.nl/mantelzorgcompliment
Of u stuurt het aanvraagformulier op naar:
Gemeente Alphen aan den Rijn
T.a.v maatschappelijke ontwikkeling/ Mantelzorgcompliment
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn

Indien u hulp nodig heeft bij het invullen van dit formulier dan kunt u dit
vragen aan uw netwerk, Tom in de buurt, de Papierwinkel of het Serviceplein.
Voor het inleveren van dit formulier of ondersteuning van het Serviceplein
belt u met 14 0172 (optie1).
In verband met de corona maatregelen is er momenteel geen inloop. Het
Serviceplein maakt een afspraak met u.
U neemt dan mee:
•

het aanvraagformulier (volledig) ingevuld (bewaar eventueel een kopie
voor uw eigen administratie)

•

uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Als wij uw aanvraag goedkeuren, ontvangt u de toekenning tegelijk met het
mantelzorgcompliment per post thuis.
Als uw mantelzorger het compliment vóór 1 november 2020 verzilvert, vindt
de uitbetaling plaats op 10 november 2020, de Dag van de Mantelzorg.
Verzilveringen tot en met 15 december worden in december uitbetaald. Na
15 december kan niet meer verzilverd worden en komt het recht op de
betaling te vervallen.
Bijzonderheden
Mantelzorg is langdurige en onbetaalde 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, voor een inwoner die chronisch ziek,
beperkt of hulpbehoevend is. Een mantelzorger kan een familielid zijn, maar
ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht en geeft
extra zorg bovenop de normale dagelijkse zorg (huishouden, zorg voor
kinderen etc.).
Per huishouden kunnen maximaal 2 personen een mantelzorgcompliment
aanvragen, ieder voor hun eigen mantelzorger (dus maximaal 2 complimenten,
door verschillende aanvragers en voor verschillende mantelzorgers).
Een mantelzorger ontvangt per huishouden dat hij/zij ondersteunt éénmaal
een bedrag van maximaal € 200.

Waardering Burgemeester en wethouders
Het college van Burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan de
inzet van mensen die mantelzorg verlenen aan inwoners.
Het mantelzorgcompliment is dan ook bedoeld als waardering voor de inzet
van mantelzorgers.
Regelingen voor vrijwilligers en uitbetaling
•

Het mantelzorgcompliment valt onder de vrijwilligersregeling van de
Belastingdienst. Ontvangt uw mantelzorger nog andere
vrijwilligersvergoedingen en is dit meer dan € 170 per maand of meer dan
€ 1.700 per jaar? Dan moet uw mantelzorger loonbelasting betalen.

•

Ontvangt uw mantelzorger een bijstandsuitkering en daarnaast een
vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van de
uitkering niet wanneer de vergoeding minder is dan € 170 per maand of
€ 1.700 per jaar.

•

Zit uw mantelzorger in een traject met schuldhulpverlening? Dan kan deze
€ 200 waardebonnen ontvangen in plaats van uitbetaling op een
bankrekening. Uw mantelzorger dient dan contact op te nemen met het
Serviceplein via 14 0172 (optie1).

Aanvraagformulier Mantelzorgcompliment 2020
U kunt dit formulier opsturen naar:
Gemeente Alphen aan den Rijn
T.a.v maatschappelijke ontwikkeling/ Mantelzorgcompliment
Postbus 13
2400 AA Alphen aan den Rijn
Of inleveren bij het Serviceplein. Indien u hulp nodig heeft bij het invullen
van dit formulier dan kunt u dit vragen aan uw netwerk, Tom in de buurt, de
Papierwinkel of het Serviceplein.
Voor ondersteuning van het Serviceplein belt u met 14 0172 (optie1).
In verband met de corona maatregelen is er momenteel geen inloop. Het
Serviceplein maakt een afspraak met u. U neemt dan mee:
•

dit formulier (volledig) ingevuld. Bewaar eventueel een kopie voor uw
administratie

•

uw legitimatiebewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).

Ik krijg mantelzorg en vraag het mantelzorgcompliment aan voor mijn
mantelzorger. Mijn gegevens zijn:
Voorletters
Achternaam
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
BSN (Burgerservicenummer)
Opmerkingen: (bijv. indien derde
zoals een curator aanvraag indient)

De gegevens van degene die mij ondersteunt (mantelzorger) zijn:
Voorletters
Achternaam
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats
Mijn mantelzorger is mijn
dochter/zoon, moeder/vader,
buurvrouw/man, vriend/vriendin, of
.... (vul in wat van toepassing is)
Aantal uren mantelzorg per week
Maanden tussen 1 oktober 2019 en
1 december 2020 waarin mantelzorg
is/wordt verleend
Mijn mantelzorger ondersteunt mij
met:

Gegevens referentie (bij wie wij eventueel kunnen navragen)
Voorletters en achternaam
Telefoonnummer
Dit is mijn huisarts/
wijkverpleegkundige/familielid/goede
bekende of… (vul in wat van
toepassing is)

Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend:
Naam:

Handtekening:

Plaats:

Datum:

