Voorbeeld 5a Verleningsbeslissing college verlenen gesloten jeugdhulp op
verzoek college (art. 6.1.2, vijfde lid, 6.1.8, eerste lid, en 6.1.9, eerste lid,
Jeugdwet)

Aan naam jeugdige/ouders
Adres
Betreft: naam minderjarige

Kenmerk:

Datum:

Verleningsbeslissing college verlenen gesloten jeugdhulp (art. 6.1.2, vijfde lid, Jeugdwet)

Geachte heer/mevrouw,
Op (datum) heeft u een hulpvraag gemeld bij het college (OF andere aanleiding) met betrekking tot uw
zoon/dochter (naam minderjarige), geboren op (geboortedatum en geboorteplaats), adres, (eventueel)
verblijvende te adres of op een geheime verblijfplaats.

Ons besluit
We hebben besloten uw zoon/dochter (naam minderjarige) vanaf (datum) gesloten jeugdhulp toe te
kennen.
Uit onderzoek van (naam gekwalificeerde onafhankelijke gedragswetenschapper) is gebleken dat voor
(naam minderjarige) gesloten jeugdhulp noodzakelijk is in verband met ernstige opgroei- of
opvoedproblemen die de ontwikkeling van naam minderjarige naar volwassenheid ernstig
belemmeren en de opneming en het verblijf noodzakelijk zijn om te voorkomen dat naam minderjarige
zich aan deze jeugdhulp onttrekt of daaraan door anderen wordt onttrokken.
Hier de nadere inhoud van het besluit aangeven.
Bijvoorbeeld:
• Plaatsing van de minderjarige in instelling X (naam, adres instelling) gedurende (periode).

De toekenning geldt voor de periode waarvoor de machtiging gesloten jeugdhulp door de
kinderrechter wordt verleend en alléén in het geval dat die machtiging wordt verleend.

Wijze van betalen
We maken de kosten van de gesloten jeugdhulp rechtstreeks over aan de instelling die de jeugdhulp
levert.

Bent u verplicht een ouderbijdrage te betalen?
Ja, dat bent u verplicht. Deze verplichting staat in de wet (artikel 8.2.1 van de Jeugdwet) Het Centraal
Administratiekantoor (CAK) stelt de hoogte van de bijdrage vast en stuurt u de rekening. Als u het
daar niet mee eens bent, kunt u bezwaar maken bij het CAK in Den Haag. Meer informatie over de
ouderbijdrage kunt u vinden op www.hetcak.nl

Hebt u vragen?
Kijk op (vermelding adres website) of neem contact met ons op. Wij zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 8.30 en 17.00 uur. Het telefoonnummer is (telefoonnummer). U kunt ook contact opnemen met
uw contactpersoon. De naam van uw contactpersoon is (naam contactpersoon).

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente (naam),
namens deze,

Naam gemandateerde medewerker
en vermelding van zijn functie

