Bijlage Mantelzorg

Ingekomen:
Persoonlijke gegevens
Naam aanvrager
Adres en woonplaats
Geboortedatum
Telefoon en E-mail
Inschrijving Woonnet Rijnmond

De gemeente Krimpen aan den IJssel kan zich voor het vaststellen van de noodzaak laten adviseren door een ter zake deskundig persoon.
Hoe woont u op dit moment?
 koopwoning
Wat is het type woning?
 eengezinswoning
 anders namelijk:
Woont u zelfstandig?
 ja

 huurwoning

 flat met lift

 flat zonder lift

 bovenwoning

 benedenwoning

 55+woning

 nee, namelijk

Bent u afhankelijk van zorg of bent u degene die zorg moet verlenen?
 Afhankelijk van zorg
Geef een toelichting van welke zorg u afhankelijk bent. Nadat u de toelichting hebt gegeven, dient u deel A in te laten vullen door
een hulpverleningsinstelling.

 Zorgverlener
Geef een toelichting welke zorg u moet verlenen. Nadat u de toelichting hebt gegeven, dient u deel B in te laten vullen door een
hulpverleningsinstelling.
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Deel A – Afhankelijk van zorg (in te vullen door een hulpverleningsinstelling).
Welke instelling of persoon in Krimpen aan den IJssel is verantwoordelijk voor het verlenen van zorg aan aanvrager?
 instelling
Naam instelling
Adres en plaats
Contactpersoon
Telefoon en E-mail
 persoon
Contactpersoon
Adres en plaats
Telefoon en E-mail
Waar bestaat de zorg uit waarvan aanvrager afhankelijk is?

Geef een toelichting waarom de zorg niet verleend kan worden in de huidige gemeente waar aanvrager momenteel woonachtig is?

Is er sprake van een zodanige urgente situatie waardoor verhuizen naar zelfstandige woonruimte op zeer korte termijn binnen
Krimpen aan den IJssel noodzakelijk is? Motiveer uw antwoord.

Is er een specifiek woningtype noodzakelijk vanwege (ernstige) medische problemen?
 nee
 ja, namelijk (voeg, indien mogelijk, een verklaring van een arts/specialist toe)
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Deel B – Zorgverlener (in te vullen door een hulpverleningsinstelling).
Aanvrager moet noodzakelijke zorg verlenen aan een persoon in Krimpen aan den IJssel en moet zich daarom in Krimpen aan den
IJssel vestigen. De aanvrager is de persoon waarvan de zorgbehoevende afhankelijk is.
Naam instelling
Adres en plaats
Contactpersoon
Telefoon en E-mail
Aan welke persoon in Krimpen aan den IJssel moet noodzakelijke zorg worden verleend?
Naam
Adres en plaats
Telefoon en E-mail
Wat is de relatie tot deze persoon?
 Ouder(s)
 zoon

 dochter

 anders, namelijk

Welke zorg moet worden verleend?

Geef een toelichting waarom het niet tot de mogelijkheden behoort dat aanvrager intrekt bij de zorgbehoevende.

Is de zelfstandige woonruimte van de zorgbehoevende aangepast?
 nee
 ja. Welke aanpassingen zijn er aangebracht?

Wat is het woningtype van zorgbehoevende?
 flat zonder lift
 gelijkvloerse woning bereikbaar met lift
 portiekwoning
 rolstoeltoegankelijke woning
 bovenwoning
 rolstoeldoorgankelijke woning
 benedenwoning
 rolstoelgeschikte woning
 eengezinswoning
 rollatordoorgankelijke woning
 maisonnette woning
 rollatorgeschikte woning
 anders, namelijk
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Is er sprake van een zodanige urgentie situatie waardoor verhuizen naar zelfstandige woonruimte naar de zorgbehoevende op zeer
korte termijn in Krimpen aan den IJssel noodzakelijk is? Voeg, indien mogelijk, verklaring arts/specialist toe.
Motiveer uw antwoord.

Ondertekening aanvrager
Handtekening
Datum

Ondertekening begeleider
Dit formulier dient te zijn voorzien van een handtekening en een stempel van de hulpverleningsinstelling die de verhuizing
noodzakelijk acht.
Naam
Handtekening
Datum
Stempel (verplicht)

Welke informatie moet er aan deze aanvraag worden toegevoegd

Drie recente salarisstroken

Recente inkomensverklaring van de Belastingdienst

Kopie ID-bewijs van alle personen die meeverhuizen

Uw reacties op Woonnet Rijnmond van de laatste drie maanden

Deze volledig ingevulde en ondertekende bijlage

Verhuurdersverklaring (indien u direct voorafgaand aan de aanvraag in een zelfstandige huurwoning heeft gewoond)

Relevante onderbouwing (mantel)zorg

Verklaring arts/specialist (indien mogelijk)

Voor aanvragers die niet in de Gemeente Krimpen aan den IJssel staan ingeschreven of bij een geheimadres: uittreksel uit de
gemeentelijke basisregistratie personen (BRP) van alle leden van het huishouden (die meeverhuizen), waarin zowel het huidige
(verblijf)adres als de historische (verblijf)adressen zijn opgenomen.
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