
Aanvraagformulier 
Mantelzorgwaardering 2023            

 

Let op: Vanaf  2022 heeft een hulpvrager geen recht meer op mantelzorgwaardering als hij of zij 

zelf mantelzorger is! 

Wie mantelzorg verleent in Brunssum, komt in aanmerking voor een mantelzorgwaardering. 

Via dit aanvraagformulier kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen voor diegene die mantelzorg 

aan u verleent. U kunt ook twee mantelzorgers in aanmerking laten komen. Indien u een waardering 

voor twee mantelzorgers aanvraagt, dan wordt de hoogte van de aangevraagde waardering gelijk 

verdeeld over de beide mantelzorgers (35 euro en/of 5 uren). De mantelzorgwaardering kent 2 

vormen, in geld en in natura: 

1. diegene die mantelzorg verleent, ontvangt een bedrag van 70 euro. 

2. diegene die mantelzorg verleent, krijgt voor 10 uur aan kleine klussen in en rondom zijn of 

haar eigen huis (bijvoorbeeld tuinwerkzaamheden, opruimen garage/zolder, afvoeren van 

grof vuil, etc; (maar géén huishoudelijke hulp)). 

U kunt kiezen voor één vorm van waardering voor uw mantelzorger, maar ook voor beide. 

Voorwaarden 

Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering moet er sprake zijn van mantelzorg.  

Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, 

gehandicapte of hulpbehoevende persoon. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een 

ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg is zorg die bovenop de normale dagelijkse zorg komt 

(zoals bijvoorbeeld zorg voor huishouden, zorg voor kinderen, etc).  

De mantelzorg moet meer dan 8 uur per week bedragen. Degene waarvoor u de 

mantelzorgwaardering aanvraagt, moet, op het moment van de aanvraag, langer dan 3 maanden de 

mantelzorg verlenen. 

Daarnaast gelden de volgende voorwaarden:  

1. diegene voor wie de mantelzorger zorgt, woont in Brunssum; 

2. de mantelzorger zelf hoeft niet in Brunssum te wonen bij aanvraag van de 

mantelzorgwaardering in geld (70 of 35 euro). Bij aanvraag van de waardering in natura (10 

of 5 uur aan klussen) moet de mantelzorger wel in Brunssum wonen; 

3. de hulpvrager kan maar één keer per kalenderjaar de mantelzorgwaardering aanvragen.  

4. de mantelzorger is op het moment van aanvraag geregistreerd bij het Steunpunt Mantelzorg. 

  



Aanvraagformulier (vervolgblad 2) 
Mantelzorgwaardering 2023            

 

Persoonsgegevens aanvrager (de hulpvrager) 

Naam: Voorletters: 

Adres: 

Postcode:  Woonplaats: Brunssum 

Telefoonnummer: Geboortedatum: 

Burgerservicenummer (BSN): 

Ik ontvang van de mantelzorger hulp sinds meer dan 
3 maanden gemiddeld 8 uren per week én die hulp 
valt niet onder de normale dagelijkse zorg voor een 
gezinslid. 

Is dat juist ? 
□ Ja                          □ Nee 

 

Voor welke waardering wilt u in aanmerking komen?  
U kunt kiezen voor één van de regelingen maar kunt er ook voor kiezen om in aanmerking te komen 

voor beide regelingen (u kruist dan beide vakjes aan).  

 

□ Het mantelzorgcompliment ad € 70,- per kalenderjaar 

□ Ondersteuning in en rondom het huis via Betere Buren (maximaal 10 uur per jaar) 

            (indien u deze aankruist dan worden de contactgegevens van u en uw mantelzorger beschikbaar gesteld aan Betere  
              Buren. Met deze aanvraag geeft u daarvoor toestemming) 

 

Gegevens van de mantelzorger(s) 
Persoonsgegevens van de mantelzorger   

Naam: Voorletters: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

IBAN nummer (bankrekening): 

Staat u ingeschreven bij steunpunt mantelzorg      □ Ja           □ Nee 

 
Het is mogelijk om een extra (tweede) mantelzorger te waarderen. De aangevraagde 

waardering wordt dan gelijk verdeeld over de beide aangemelde mantelzorgers. Beide 

mantelzorgers ontvangen dan € 35,- en/of 5 uren ondersteuning van Betere Buren als 

waardering voor de mantelzorg die zij verlenen. 

  



Aanvraagformulier (vervolgblad 3) 
Mantelzorgwaardering 2023            

 

Persoonsgegevens van de tweede mantelzorger (alleen invullen als het van toepassing is)  

Naam: Voorletters: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

IBAN nummer (bankrekening): 

Staat u ingeschreven bij steunpunt mantelzorg      □ Ja           □ Nee 

 

Indienen van de aanvraag 

Termijn 

Uw aanvraag dient u uiterlijk op 31 december 2023 in.  

 

Digitaal aanvragen (voorkeur) 

U kunt de waardering voor uw mantelzorger(s) ook digitaal aanvragen. Het digitale 

aanvraagformulier vindt u op de website www.brunssum.nl/mantelzorgwaardering. 

 

Per post of persoonlijk afgeven 

Dat kan ook! 

 

U kunt het aanvraagformulier per post indienen. Stuur de aanvraag naar de gemeente Brunssum, 

afdeling zorg mantelzorgwaardering, Antwoordnummer 28, 6440 VB te Brunssum.  

 

Bij de aanvraag voegt u een kopie bij van de inschrijving van de mantelzorger(s) van 2023 bij het 

steunpunt voor mantelzorg (in Parkstad of elders). 

 

  

http://www.brunssum.nl/mantelzorgwaardering


Aanvraagformulier (vervolgblad 4) 
Mantelzorgwaardering 2023            

 

Ondertekening 

U verklaart door de ondertekening van dit aanvraagformulier dat u de gevraagde gegevens naar 

waarheid hebt ingevuld en stemt ermee in dat de gemeente Brunssum de gegevens mag controleren. 

Zonder ondertekening kunnen wij u aanvraag niet in behandeling nemen. 

Plaats: Datum: 

Naam aanvrager (zorgvrager): 
 
 
 
 
 

Handtekening:  

Handtekening mantelzorger(s) 
(de mantelzorger geeft  toestemming voor het verstrekken van 
zijn/haar persoonsgegevens ten behoeve van deze aanvraag) 
 
 
 
 

Naam: 
Handtekening 
 
 
Naam: 
Handtekening 
 
 
 
 

De gemeente Brunssum hecht grote waarde aan uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd en slechts 

gebruikt voor de behandeling van de aanvraag voor de mantelzorgwaardering 2022.  

Bijlage: Voorwaarden mantelzorghulp van Betere Buren 

 

 

 
  



Bijlage behorend bij de aanvraag mantelzorgwaardering 2023 

Voorwaarden Mantelzorghulp Betere Buren 

__________________________________________________________________________ 

 

Procedure en voorwaarden 

 

Tijdens een intakegesprek maakt u afspraken over de klus 

Als uw aanvraag voor mantelzorghulp via Betere Buren wordt toegekend dan ontvangt 

Betere Buren een bericht met daarin de contactgegevens van de door u opgegeven 

mantelzorger(s). Betere Buren neemt daarna contact op met de mantelzorger.  

Betere Buren maakt een afspraak voor een huisbezoek. In dit huisbezoek bespreekt Betere 

Buren welke klus zij bij de mantelzorger kunnen doen. Ook spreken zij met de mantelzorger 

af wanneer de klus wordt gedaan en hoeveel uren voor de klus worden gerekend. Daarbij 

wordt ook rekening gehouden met de tijd die wordt gebruikt voor de voorbereiding en 

afhandeling van de klus. Denk bijvoorbeeld aan het wegbrengen van afval.  

 

Bijkomende kosten betaalt u zelf 

Alleen de uren die de medewerkers van Betere Buren aan de klus besteden zijn gratis. Het 

betreft het aantal uren (met een maximum van 10 uren per zorgvrager) dat door de 

gemeente Brunssum is toegekend. Zijn er materialen nodig om de klus te doen? Dan moet 

de mantelzorger die materialen zelf betalen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld de kosten van 

het storten van afval bij RD4.  

 

Klussen in de buitenlucht 

Klussen in de buitenlucht kunnen alleen worden uitgevoerd als het weer goed genoeg is. Bij 

slecht weer kan de afspraak worden verzet. Daarbij bent u dan wel afhankelijk van de 

medewerkers die Betere Buren op een later moment beschikbaar heeft. De mantelzorger 

kan er dan ook voor kiezen de geplande uren voor een andere klus in te zetten. Hiervoor 

wordt een nieuwe afspraak gemaakt.  

 

Uitvoering klussen 

Het aanbod geldt voor het kalenderjaar 2023. Indien u de aanvraag voor 1 november 2023 

indient bij de gemeente en Betere Buren hiervan vóór 11 november 2023 bericht heeft 

ontvangen dan kan de klus (met uitzondering van buitenklussen) nog in 2023 worden 

ingepland. Het is mogelijk dat aanvragen die in het laatste kwartaal van 2023 zijn toegekend,  

in verband met de planning van Betere Buren, worden uitgevoerd in het kalenderjaar 2024. 

Betere Buren streeft er ernaar om de klussen waar mogelijk in hetzelfde kalenderjaar uit te 

voeren.  

 

 


