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 Aanvraagformulier Gemeente Sluis - Cluster Jeugd en Gezin 

Voor wie is dit formulier? 
Een aanvraag is een (schriftelijk) verzoek om een besluit te nemen. Dit aanvraagformulier gebruikt 
u als u in de gemeente Sluis Jeugdhulp wilt vragen. Jeugdhulp vanuit de Jeugdwet is breed. Het 
betekent de ondersteuning en zorg aan kinderen en jongeren en hun ouders bij alle problemen met 
opgroeien, opvoeden en psychische problemen en stoornissen. Wanneer u meerdere kinderen wilt 
aanmelden, is het belangrijk om voor ieder kind apart een aanvraagformulier in te vullen. Na het 
indienen van een aanvraagformulier, wordt bekeken of er vanuit de Jeugdwet recht is op hulp of zorg 
of dat er een mogelijkheid is vanuit een algemene, voor iedereen te bereiken voorziening.

Let op: ondertekening van het formulier 
Het is belangrijk dat het aanvraagformulier wordt ondertekend. Zonder handtekening(en) is de 
aanvraag niet geldig en kan de gemeente de aanvraag niet in behandeling nemen. Wanneer u een 
ondertekende aanvraag indient, wordt deze geregistreerd op naam van uw kind.  

Aanmeldgegevens 
Naam aanmelder 

Relatie met jeugdige 
Is de jeugdige op de 
hoogte van deze 
aanvraag? 
Zijn beide ouders met 
gezag op de hoogte van 
deze aanvraag?  
Zo nee, waarom niet? 

Gegevens jeugdige 
Voornaam BSN 

Tussenvoegsel Adres 

Achternaam Postcode 

Geslacht Woonplaats 

Geboortedatum Telefoonnummer 
Nationaliteit E-mailadres

Gegevens ouders 
Gezaghebbende 1 Gezaghebbende 2 

Gezag over jeugdige 

Naam 

Adres 

Telefoonnummer 

E-mail

Burgerlijke staat 
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Welke invulling van de dag heeft uw kind? (kinderopvang / peuterspeelzaal / school) 
Naam organisatie  

Contactpersoon  
 
 
 
 

Heeft uw kind of uzelf al contact met een andere afdeling van de gemeente? 
Geef aan welke keuzes van toepassing zijn 
  Afdeling Contactpersoon 

 Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo)  

 Leefbaarheid en Burgerparticipatie 
(scholierencentrum “Time Out”)    

 Werk en Inkomen  

 Schuldhulpverlening  

 Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) 
(leerplichtwet)/jobcoach   

 Niet van toepassing 
 

Overzicht betrokken netwerk (familie/vrienden/kennissen) 
Vul de gegevens in van uw netwerk die iets kunnen betekenen in de oplossing voor uw vraag om hulp 
Relatie Naam Telefoonnummer  
   

   

   

   

   
 

Overzicht betrokken hulpverleners/professionals 
Functie Naam Telefoonnummer  
Huisarts   

   

   
 

Kunt u kort vertellen waarom u hulp vraagt voor uw kind / uzelf? 
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Mag de gemeente extra informatie opvragen en/of uitwisselen?  
Om uw aanvraag compleet te maken en te behandelen, hebben wij vaak extra informatie van 
professionals nodig. U kunt deze informatie zelf geven of de gemeente toestemming geven om 
deze informatie bij de professional op te vragen. De gemeente kan zonder uw toestemming geen 
gegevens opvragen of uitwisselen. Daarnaast vraagt de gemeente alleen informatie op om uw 
aanvraag beter te kunnen afwegen (informatie opvragen) en beter te kunnen samenwerken met 
professionals (informatie uitwisselen).  
 
Hieronder kunt u laten weten bij wie de gemeente informatie mag opvragen en/of uitwisselen: 

      Gegevens opvragen       Gegevens uitwisselen 
      Andere afdelingen van de gemeente       Andere afdelingen van de gemeente 
      Huisarts       Huisarts 
      School       School 
      GGZ instelling, namelijk        GGZ instelling, namelijk 
      Jeugdzorginstelling, namelijk        Jeugdzorginstelling, namelijk 
      Anders, namelijk        Anders, namelijk  

 
Gegevens uitwisselen met het Ondersteuningsteam: 
Het ondersteuningsteam bestaat uit medewerkers van het cluster Jeugd en Gezin, een GGD-arts 
en een gedragsdeskundige. Het bespreken van uw vraag om hulp in het ondersteuningsteam is 
een vast onderdeel om een besluit over uw aanvraag te nemen. Indien u hiervoor geen 
toestemming geeft, kan er geen besluit over uw aanvraag worden genomen.  Ik ga akkoord met 
het uitwisselen van gegevens in het Ondersteuningsteam. 

 

Ondertekening aanvraag Jeugdhulp 
Wie ondertekent?  
In de Jeugdwet is afgesproken wanneer ouders beslissen over toestemming en wanneer een 
jeugdige dit zelf mag doen. De volgende regels gelden: 
- Als een jeugdige 12 jaar of jonger is, dan is er altijd toestemming van de ouders/voogd nodig; 
- Bij jeugdigen tussen de 12 en 16 jaar, is er zowel toestemming van de ouders/voogd van de 

jeugdige zelf nodig; 
- Jeugdigen vanaf 16 jaar geven zelf toestemming. Toestemming van de ouders/voogd is dan 

niet nodig. 

 Gezaghebbende 1 Gezaghebbende 2 Jeugdige (vanaf 12 jaar) 

Naam    

Handtekening    

Datum    

Plaats    

 
De datum waarop de gemeente Sluis uw aanvraag krijgt, is de datum van uw aanvraag.  
Het aanvraagformulier stuurt u digitaal of per post na ondertekening naar: 

jeugdengezin@gemeentesluis.nl   of   Gemeente Sluis 
       t.a.v. Cluster Jeugd en Gezin 
       Postbus 27 
       4500 AA Oostburg 
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