Dit formulier is bestemd voor:
Gemeente Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg
Voor inlichtingen:
Porthos Sluis
Tel. 140117 | info@gemeentesluis.nl

Melding in het kader van
de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015)
Er kunnen situaties of problemen zijn waar u in uw dagelijks leven last van heeft, en waarbij u behoefte heeft aan
ondersteuning? Op dit formulier kunt u aangeven waarbij u ondersteuning wenst. Op basis van dit ingevulde
meldingsformulier zal een medewerker van Porthos Sluis, binnen vijf werkdagen, contact met u opnemen. Dit kan
leiden tot een afspraak voor een gesprek bij u thuis. Tijdens dit gesprek bespreekt de medewerker uw situatie en zoekt
deze samen met u naar passende ondersteuning.
Gegevens van de persoon die ondersteuning nodig heeft
Voorletters

Voornamen

Voorvoegsel(s)

Achternaam

m/v

Straatnaam
Huisnummer

Toevoeging

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres
Burgerservicenummer
Geboortedatum
Gegevens contactpersoon/vertegenwoordiger/mantelzorger (indien van toepassing)
Voorletters

Voornamen

Voorvoegsel(s)

Achternaam

Relatie tot persoon
Telefoonnummer

Mobiel

E-mailadres
Met wie kunnen wij contact opnemen voor meer informatie?
Persoon die de ondersteuning nodig heeft

Contactpersoon/vertegenwoordiger

m/v

Wat is de reden van uw melding?
Hieronder kunt u aankruisen wat u als probleem ervaart. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de volgende activiteiten:
Het huis schoon en leefbaar houden
De boodschappen in huis halen
Kleding wassen en strijken
Wonen en bewegen in een huis dat geschikt voor u is
Verplaatsen in de omgeving van uw woning en de regio
Sociale contacten hebben of meedoen aan activiteiten
Het regelen van het dagelijks leven
Zinvolle dagbesteding, zoals werk, school en hobby’s
De administratie doen en/of uw geldzaken regelen
Het geven van mantelzorg
Iets anders
Hier kunt u een korte toelichting geven:

Hoe hebt u tot nu toe dit probleem opgelost? Wie helpen u nu al? Bijvoorbeeld familie, buren, kennissen,
vrijwilligers:

Verklaring en ondertekening
Door ondertekening verklaar ik dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld. Ik stem ermee in dat de gemeente
de gegevens controleert, verwerkt en vastlegt in het door de gemeente gebruikte registratiesysteem. Ik weet dat
alle bevoegde medewerkers die betrokken zijn bij de beoordeling van deze aanvraag inzage kunnen hebben in mijn
persoonsgegevens.
Plaats:
Datum:
Handtekening van de persoon die ondersteuning nodig heeft:

Handtekening vertegenwoordiger (indien van toepassing):

			

