FORMULIER BEOORDELING MANTELZORGURGENTIE
Naam en voorletters van de aanvrager die
via een mantelzorgurgentie in Houten wil
komen wonen:
Adres/contactgegevens:
Registratienummer als woningzoekende in
regio Utrecht:
Naam mantelzorgverlener:
Geboortedatum:
Adres/contactgegevens (e-mail/tel.nr.):
Naam mantelzorgontvanger:
Geboortedatum:
Adres/contactgegevens:
Wat is de relatie tussen mantelzorgverlener
en mantelzorgontvanger?
Datum aanvraag voor mantelzorgurgentie:
Toelichting:
In de Regionale huisvestingsverordening voor de gemeenten in de U16 is een urgentiemogelijkheid
opgenomen voor twee situaties:
A. De mantelzorgverlener wil van elders via een woonurgentie komen te wonen in de nabijheid van een
mantelzorgontvanger (die in het geval van de gemeente Houten in Houten woonachtig is)
B. De mantelzorgontvanger wil van elders via een woonurgentie komen te wonen in de nabijheid van
een mantelzorgverlener (die in het geval van de gemeente Houten in Houten woonachtig is).
In de huisvestingsverordening (art. 2.5.1 lid 3C) staat:
C. Mantelzorgindicatie
1. Burgemeester en wethouders kunnen een urgentie verlenen aan mantelzorgverleners of
mantelzorgontvangers. Hierbij zijn de volgende voorwaarden alle van toepassing:
a. burgemeester en wethouders bepalen de zorgvraag en dat de zorgvraag kan worden beantwoord met
mantelzorg;
b. de aanvrager dient ingeschreven te staan als woningzoekende;
c. de aanvrager heeft in de huidige woonsituatie geen huurschulden en heeft geen overlast veroorzaakt;
d. de reisafstand tussen mantelzorg en mantelzorgontvanger is meer dan vijf kilometer en wordt na
verhuizing minder dan vijf kilometer, gemeten volgens de kortst mogelijke route;
e. er is sprake van langdurige zorg, dat wil zeggen dat de mantelzorg voor minimaal acht uur per week is,
verdeeld over minimaal vier dagen per week en naar verwachting nog enkele jaren wordt verstrekt en
f. per mantelzorgsituatie wordt eenmalig één urgentie afgegeven.
2. Overige bepalingen:
a. de urgentie wordt uitsluitend verstrekt bij een positief advies van een door burgemeester en wethouders
aan te wijzen instantie uit de huidige woongemeente van de mantelzorgontvanger en
b. burgemeester en wethouders kunnen een afwegingskader opstellen voor de beoordeling.”

Graag de onderstaande vragen toelichten
A. ALGEMEEN
A.1 Vragen over de situatie van de zorg momenteel en de zorg naar verwachting in de toekomst
1. Hoe zelfstandig is de mantelzorgontvanger momenteel? Wie ondersteunt de mantelzorgontvanger
op dit moment? (hoe is het contact met buren, andere naasten?; zijn er vrijwilligers betrokken?)

2. a. Welke zorg ontvangt de mantelzorgontvanger nu?
b. Welke indicaties heeft de mantelzorgontvanger?
c. Met welke intensiteit (uren per dag) en door welke zorgaanbieders?
d. Is er nu sprake van respijtzorg?
a.

b.

c.

d.

3. a. Wat is de prognose van de hulpvraag: zal deze verminderen, gelijk blijven of verzwaren?
b. Is er sprake van een beperkte levensverwachting van de mantelzorgontvanger?
c. Is er sprake van onvoorspelbaar gedrag (bijvoorbeeld bij voortschrijdende dementie)?
d. Is er voortdurend toezicht/nabijheid noodzakelijk?
a.

b.

c.

d.

4. a. Zijn er kinderen (met een zorgvraag) betrokken? Is de verhuizing in het belang van het kind/de
kinderen?
b. Hebben het kind/de kinderen een speciale indicatie waar rekening mee moet worden gehouden in
de nieuwe woonplaats?

c. Als het kind/de kinderen meeverhuist/meeverhuizen, wat hebben zij dan nodig?
a.

b.

c.

A.2 Vragen over de zorgverlening door de mantelzorgverlener momenteel en naar verwachting in de
toekomst
5. Welke zorg levert de mantelzorgverlener momenteel aan de mantelzorgontvanger, gespecificeerd in
aantal uren per dag?

6. Welke knelpunten doen zich momenteel voor bij de huidige mantelzorgverlening? (denk bijvoorbeeld
aan werk/inkomen/netwerk/dagbesteding)

7. Als, na verhuizing, mantelzorgverlener en mantelzorgontvanger dichter bij elkaar wonen, welke zorg
denkt de mantelzorgverlener te gaan leveren aan de mantelzorgontvanger, gespecificeerd in uren
per dag?

8. Als, na verhuizing, de mantelzorgverlener de zorg gaat leveren, zijn er dan nog belemmeringen bij
het verlenen van de zorg? (denk bijvoorbeeld aan werk/inkomen/netwerk/dagbesteding)

9. Is het uw verwachting dat met de verhuizing alle indicaties worden doorgezet of kunnen deze
worden afgebouwd?

10. Heeft de mantelzorgverlener op dit moment zelf een indicatie voor begeleiding?

11. Wordt de mantelzorgverlener vergoed voor de geleverde zorg?

A.3 Vragen over de de woonsituatie
12. a. Zijn er knelpunten in uw woning op dit moment?
b. Is er in de huidige woning noodzaak tot woningaanpassing?
c. (indien van toepassing:) Als u als mantelzorgontvanger gaat verhuizen naar Houten, zijn er dan
woningaanpassingen nodig?

13. Heeft een woningaanpassing plaatsgevonden in de woning van de mantelzorgontvanger? Zo ja,
welke? Zo nee, waarom niet?

14. Zijn er andere mogelijkheden geprobeerd om de situatie op te lossen (zoals woningruil of het
gebruikmaken van voorliggende voorzieningen) en is dit niet haalbaar gebleken?

ONDERTEKENING
Met deze aanvraag, naar waarheid ingevuld, en (verplichte) ondertekening geeft u toestemming aan de
gemeente Houten om de aanvraag voor urgentie te onderzoeken en aan het Sociaal Team Houten om
de mantelzorgsituatie te beoordelen. Dit kan ook gebeuren door met dit formulier advies op te vragen bij
het Sociaal Team / Wijkteam in de gemeente van herkomst.

Handtekening mantelzorgverlener:

Handtekening mantelzorgontvanger:

………………………………………….
Datum:

…………………………………………….

