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

Verkorte aanvraag
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Heeft u al een Wmo voorziening en wilt u een wijziging doorgeven en/of een andere/aanvullende Wmo voorziening
aanvragen? Dan kunt u dit formulier gebruiken om deze wijziging/aanvraag aan ons door te geven. Op basis van dit
ingevulde formulier bekijken we wat deze wijziging/aanvraag betekent voor de eerder aan u toegekende voorziening.
Gegevens aanvrager
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 aanvrager
Telefoonnummer

Mobiel

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

Contactpersoon/vertegenwoordiger

m/v

U kunt hieronder aankruisen wat u aanvraagt en/of wil wijzigen:
Ik heb een Wmo voorziening en wil daarnaast ook in aanmerking komen voor:
Huishoudelijke hulp
Individuele begeleiding
Dagbesteding
Rolstoel/scootmobiel/aangepaste fiets		
Collectief vervoer
Woningaanpassing
Kortdurende ondersteuning
Ik ontvang de ondersteuning nu via zorg in natura van een zorgaanbieder en wil overstappen naar een persoonsgebonden budget.
Ik ontvang de ondersteuning nu in een persoonsgebonden budget en wil overstappen naar zorg in natura van de
volgende zorgaanbieder:

Ik wil graag overstappen naar een andere aanbieder voor de levering van zorg, namelijk:

Ik heb een Wmo rolstoel/scootmobiel/aangepaste fiets en vraag een aanpassing hiervoor aan.
Ik heb een Wmo woonhulpmiddel (douchestoel/tillift/traplift/etc.) en vraag een aanpassing voor dit hulpmiddel aan.
Mijn indicatie loopt binnenkort af en ik heb nog steeds ondersteuning nodig.
Anders, namelijk

Verklaring en ondertekening
Ik verklaar geen bezwaar te hebben tegen het verstrekken van relevante informatie betreffende mijn gezondheid en
beperkingen aan de adviesinstantie die door het college is aangewezen, als dit noodzakelijk is om mijn aanvraag voor
een Wmo maatwerkvoorziening te kunnen beoordelen.
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):

			

