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Officiële uitgave van Leusden.

Regeling mantelzorgcompliment gemeente Leusden
Het college van burgemeester en wethouders van Leusden,
Besluit vast te stellen de navolgende
Regeling mantelzorgcompliment gemeente Leusden

Artikel 1: Begripsomschrijving
In deze regeling wordt verstaan onder:
Mantelzorger: persoon die mantelzorg verleend;
Mantelzorg: langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan
een hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks
voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;
Zorgvrager: persoon die door haar of zijn fysieke, verstandelijke of psychische beperkingen zorgbehoevend is en het mantelzorgcompliment aanvraagt;
Het mantelzorgcompliment: de financiële bijdrage in het kader van deze regeling.

Artikel 2: Doelstelling
Het doel van deze regeling is de uiting van waardering voor mantelzorgers.

Artikel 3: Reikwijdte regeling
1.Zorgvragers kunnen een aanvraag indienen en aangeven welke mantelzorger voldoet aan het gestelde
in artikel 4 van deze regeling.

Artikel 4: Voorwaarden
1. De zorgvrager woont in Leusden.
2. De mantelzorg is gedurende een periode van ten minste 3 maanden aaneengesloten, 8 uur per week,
verleend.
3. De zorgvrager werkt mee aan een steekproefsgewijze controle als dit gevraagd wordt.

Artikel 5: Hoogte van de bijdrage
Het mantelzorgcompliment bedraagt € 100,00 per jaar per zorgvrager.

Artikel 6: Aanvraag en beslistermijn
1. De aanvraag wordt ingediend door de zorgvrager of iemand namens de zorgvrager met gebruikmaking
van het 'aanvraagformulier mantelzorgcompliment' en gaat vergezeld van:
naam en adres van de mantelzorger waarvoor het compliment wordt aangevraagd.
a.
het rekeningnummer van de mantelzorger waar het geldbedrag naar moet worden overgemaakt.
b.
2. De aanvraag dient voor 1 november van het lopende jaar ingediend zijn.
3.De beslissing op de aanvraag als bedoeld onder artikel 2 van deze regeling wordt schriftelijk aan de
mantelzorger bekend gemaakt en de financiële bijdrage wordt in de maand november uitbetaald.

Artikel 7: Werkingsduur
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking ervan en werkt terug tot en
met 1 januari 2015.

Artikel 8: Citeertitel
Deze regeling kan worden aangehaald als de ‘Regeling mantelzorgcompliment gemeente Leusden’.
Aldus vastgesteld door het college van Leusden in de vergadering van …… 2015
E.D. Luchtenburg,
directeur-secretaris
drs. A. Vermeulen,
burgemeester
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