Meest gestelde vragen over het mantelzorgcompliment Asten en Someren
Tot en met 15 november kunt u het Mantelzorgcompliment 2017 aanvragen. Dit
is een (financiële) blijk van waardering voor de inzet die u als mantelzorger
doet. Zorgvragers en mantelzorgers van zorgvragers die in Someren wonen,
kunnen de aanvraag indienen.
In 2015 zijn we gestart met het mantelzorgcompliment en ook in 2017 wordt weer
mantelzorgcomplimenten uitgereikt. Diverse vragen werden en worden gesteld. Op de
meest gestelde vragen wordt hieronder een antwoord gegeven;


Mijn vader is inmiddels overleden, ik zorgde voor hem. Kan ik toch nog een
compliment aanvragen?
Als u langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week zorg heeft verleend in 2017,
dan komt u in aanmerking.



Waarom moet ik mijn rekeningnummer invullen? Wordt hier geen misbruik
van gemaakt?
Het rekeningnummer wordt alleen gebruikt voor het overmaken van de € 100,-.



Ik heb in 2015 en 2016 al een aanvraag ingediend. Moet ik voor 2017 een
nieuwe aanvraag indienen?
Ja, er moet opnieuw een aanvraag ingediend worden. Vaak zijn mantelzorgers jaren
mantelzorgers maar soms ook maar voor een beperkte tijd. Situaties kunnen
veranderen, vandaar dat jaarlijks een aanvraag nodig is. We proberen de aanvraag zo
eenvoudig mogelijk te maken om zo min mogelijk gegevens te vragen.



Tot wanneer kan ik een aanvraag indienen?
Tot 15 november 2017.



Waarvoor worden de gegevens gebruikt?
De gegevens worden alleen gebruikt voor uitkering van het mantelzorgcompliment.



Komt mijn uitkering in gevaar?
Nee, daar heeft de uitkering van het mantelzorgcompliment geen invloed op.



Mijn moeder woont in Sonnehove, kan ik een mantelzorgcompliment
aanvragen?
Ja, dat kan. In de tijd dat het SVB het mantelzorgcompliment uitreikte kon er geen
aanvraag ingediend worden voor personen die niet meer thuis wonen nu kan dat wel.
Dus ook als u man, vrouw, vader, moeder, zoon of dochter in een verzorgings- of
verpleeghuizen of een woonvorm voor mensen met een beperking woont komt u in
aanmerking voor het mantelzorgcompliment.



Mijn man zit in Helmond in Keizerinnedael maar staat nog thuis (in
Someren) ingeschreven, waar moet ik dan het mantelzorgcompliment
aanvragen?
Bij de gemeente Someren. Als de zorgvrager in een andere gemeente woont maar
nog staat ingeschreven op het oude adres dan kunt u de aanvraag in de eigen
gemeente indienen. Is de zorgvrager ingeschreven in de nieuwe gemeente, dan

aanvragen in de nieuwe woonplaats. Inschrijving in de Gemeentelijke Basis
Administratie is leidend.



Kan ik ook digitaal een aanvraag indienen?
Sinds 2016 is het mogelijk om ook digitaal een aanvraag in te dienen. Op de websites
van de gemeenten Asten en Someren staan linken naar formulieren waar u als
zorgvrager met uw DigiD in kunt loggen. Automatisch worden enkele
persoonsgegevens ingevuld. U kunt daarna de gegevens van de mantelzorger aan wie
u een compliment wilt geven invullen. Onderaan kunt u op de knop verzenden klikken
en wordt het formulier verzonden.
Let op: alleen de zorgvrager kan inloggen met DigiD!



Wat is het mantelzorgfonds?
De gemeente Someren heeft sinds februari een mantelzorgfonds. Hoeft u de €100,niet persoonlijk te ontvangen, maar vindt u het wel belangrijk dat uw compliment
voor andere mantelzorgers beschikbaar wordt? Dan kunt u sinds dit jaar op het
aanvraagformulier aangeven dat u de €100,- wilt storten in het mantelzorgfonds.
Vanuit dit fonds wordt in samenwerking met het Steunpunt Mantelzorg extra
waardering geboden aan mantelzorgers uit Someren. Dit in de vorm van algemene
activiteiten.

Aanvragen
De aanvraagtermijn voor het mantelzorgcompliment loopt van 15 mei tot en met 15
november 2017. U kunt het aanvraagformulier digitaal invullen of downloaden op
www.someren.nl of het formulier ophalen bij:
 Steunpunt Mantelzorg Onis Welzijn, Laan ten Roode 71
 Klant Contact Centrum gemeente Someren, Wilhelminaplein 1
 De dorpsondersteuners:
Someren-Dorp:
Moniek Hoeve & Loes van der Weerden (vanaf 1 juni)
Someren-Eind:
Cindy Manders
Someren-Heide:
Ennie van den Boer
Lierop:
Anita Hurkmans
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