Logo GI

Bepaling Jeugdhulp (GI’s Brabant-breed
Aan: ……………………….

versie 9 mei 2022)

(Naam + mailadres jeugdhulpaanbieder)
(per 1 mei 2022 rechtstreeks naar jeugdhulpaanbieder )
(versturen via beveiligde mail)

Datum: ……………………….
Betreft: ……………………….

(Voorletter en achternaam minderjarige)

Bepaling Jeugdhulp (art. 3.5 Jeugdwet)
Geachte heer, mevrouw,
Ten aanzien van de minderjarige ………………………. ,
geboren te ………………………. ,
op datum ………………………. ,
BSN: ………………………. ,

(Voornaam en achternaam voluit)

volgens het woonplaatsbeginsel vallende onder de gemeente ……………………….,
bepaalt de Gecertificeerde Instelling ……………………….

(naam GI voluit)

dat jeugdhulp opgenomen in deze bepaling voor deze minderjarige aangewezen is.
De juridische ouder(s) van de minderjarige is/zijn:
……………………….
……………………….

Bij beschikking van de rechtbank ……………………….
is voor de minderjarige de volgende Jeugdbescherming/Jeugdreclassering-maatregel van toepassing:
……………………….
uit te voeren door bovengenoemde Gecertificeerde Instelling,
met ingang van ……………………….
tot en met ……………………….

De gecertificeerde instelling is van mening dat in het kader van de maatregel een vorm van jeugdhulp
noodzakelijk is.
Bepaling jeugdhulp
De gecertificeerde instelling bepaalt dat in het kader van bovengenoemde Jeugdbescherming /
Jeugdreclassering-maatregel voor de minderjarige de volgende vorm van jeugdhulp is aangewezen:
1. Zorgvorm met productcode/profiel
………………………

(productcode/profiel is vertaling hoofddoel naar zorgvorm!)

………………………
2. Jeugdhulp uit te voeren door Zorgaanbieder:
………………………

(naam aanbieder voluit)

3. Hoofddoel(en) van de aangewezen jeugdhulp
………………………
………………………
4. Volume / omvang (etmalen of uren of frequentie)
……………………….
……………………….

(vooralsnog facultatief)

De gecertificeerde instelling heeft bij de bepaling van de in te zetten jeugdhulp (door een gecontracteerde
aanbieder of door een niet-gecontracteerde aanbieder middels ‘maatwerk’) in het kader van de
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering-maatregel overleg gehad met de toegangsfunctionaris van de
verantwoordelijke gemeente: ……………………….
Naam/functie:
………………………. / ……………………….
mailadres:
……………………….
telef.nr:
………………………

De gecertificeerde instelling ……………………….
namens deze, de Jeugdbeschermer:
Naam:
mailadres:
telef.nr:

……………………….
……………………….
……………………….

Handtekening:

……………………….

Afschrift verzonden op datum ………………………. aan:
……………………….
……………………….
……………………….

(minderjarige)
(vader)
(moeder)

Deze bepaling is afgegeven in het kader van artikel 3.5 Jeugdwet in het kader van de uitvoering van de
kinderbeschermingsmaatregel of jeugdreclassering. Dit is geen besluit in het kader van de Algemene
Wet Bestuursrecht waardoor geen bezwaar of beroep open staat tegen deze bepaling jeugdhulp.

