Aanvraagformulier bijzondere bijstand
vereenvoudigde aanvraagprocedure
Sociale Zaken en Werk Hoogeland
Ubbo J. Mansholtplein 2
9951 BX Winsum
1. Persoonsgegevens
Aanvrager:

Partner:

Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
Burgerservicenummer
IBAN
Telefoonnummer
Kopie identiteitsbewijs/verblijfsvergunning en bankpasje bijvoegen als u GEEN uitkering of andere tegemoetkoming van de
gemeente ontvangt

2. Aanvraag (voor toelichting z.o.z.)
Waarvoor vraagt u bijstand aan?




Startpakket voortgezet onderwijs
Participatiefonds
Kinderfeestje

3. Heeft u reeds een uitkering bij de gemeente?



Ja, ga dan verder met vraag 5
Nee, ga dan verder met vraag 4

4. Voorwaarden voor de vergoeding (vraag a, b of c beantwoorden)
Inkomens- en vermogenstoets:
a) bent u alleenstaande en is uw vermogen lager dan € 5.920,- en is uw inkomen
lager dan de inkomensgrens zoals op de achterzijde van dit formulier is aangegeven.
b) bent u alleenstaande ouder en is uw vermogen lager dan € 11.840,- en is uw inkomen
lager dan de inkomensgrens zoals op de achterzijde van dit formulier is aangegeven.
c) bent u gehuwd of daarmee gelijkgesteld en is uw vermogen lager dan € 11.840,- en is uw gezamenlijk
inkomen lager dan de inkomensgrens zoals op de achterzijde van dit formulier is aangegeven.

 ja

 nee

 ja

 nee

 ja

 nee

Heeft u vraag a, b of c met nee beantwoord, dan komt u niet in aanmerking voor de bijzondere bijstand.

5. Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren
1
dat de op dit formulier ingevulde gegevens geheel overeenkomstig de waarheid zijn verstrekt en dat hij/zij geen omstandigheden heeft verzwegen ten
gevolge waarvan hem/haar, indien zij bekend zouden zijn, geen tegemoetkoming zou worden verleend;
2
ermee bekend te zijn dat bij onjuiste opgaaf de bijzondere bijstand teruggevorderd wordt en dat er daarnaast een boete opgelegd wordt;
3
ermee bekend te zijn dat zijn/haar gegevens steekproefsgewijs door de gemeente op juistheid en volledigheid kunnen worden gecontroleerd, dit door
middel van gegevens die bij u zullen worden opgevraagd (bewijsstukken bewaren) ;
4
er tenslotte mee bekend te zijn dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.

Plaats en datum:
Handtekeningen:

Aanvrager:

Partner:
(z.o.z.)

Startpakket voortgezet onderwijs
Gaat uw zoon of dochter voor het eerst naar het voortgezet onderwijs? Dan bent u vaak veel geld kwijt aan bijvoorbeeld een laptop, tablet,
schooltas, een andere fiets of een bureau. We noemen dat ook wel indirecte schoolkosten.
Vergoeding eerste kind € 750,- en elk kind daarna € 500,- (op declaratiebasis).

Participatiefonds
Voor mensen met een laag inkomen is het lastiger om mee te kunnen blijven doen omdat het vaak geld kost. Bijvoorbeeld een lidmaatschap
van een sportvereniging of van een muziekvereniging of als u een museum wilt bezoeken. Daarom vergoedt de gemeente een gedeelte van de
kosten hiervoor. De vergoeding geldt alleen voor sociaal-culturele, educatieve en sportieve activiteiten binnen de gemeente, tenzij een activiteit
hier niet voorhanden is.
Voor de volgende kosten kan een beroep worden gedaan op het Participatiefonds.
lidmaatschap en lessen sportvereniging of sportschool
lidmaatschap bibliotheek
muziekvereniging of muziekschool
handwerkclub
zwemles
peuterspeelzaal
Hoogte vergoeding € 200,- per persoon per jaar (op declaratiebasis).

scouting
toegang musea

onderwijsbijdrage
schoolreisjes

Kinderfeestje
Wil uw kind net als andere kinderen in de klas graag een verjaardagsfeestje geven, dan ondersteunen we u met een extra bedrag.
Extra bedrag € 50,- per kind onder de 18 jaar (op declaratiebasis).

Overzicht Inkomensgrenzen per 1 januari 2016, exclusief vakantietoeslag

Leefsituatie en leeftijd

Netto inkomensgrens voor de
bijzondere bijstand

Personen van 18, 19 of 20 jaar, zonder kinderen
Alleenstaande

€

273,71

Gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar

€

547,43

Gehuwden, één 21 jaar of ouder

€ 1.065,77

Personen van 18, 19 of 20 jaar, met kinderen
Alleenstaande

€

273,71

Gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar

€

864,25

Gehuwden, één 21 jaar of ouder

€ 1.382,59

Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen

€ 1.108,88

Gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

€ 1.584,11

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen

€ 1.245,87

Gehuwden, die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning

€ 1.701,97

hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt
Personen in een instelling
Alleenstaande of alleenstaande ouder

€

351,07

Gehuwden

€

546,07

Vermogen
Onder vermogen wordt verstaan het totaal van bezittingen en schulden. Bij bezittingen gaat het om saldi op betaal- en/of spaarrekeningen,
aandelen, auto, eigen woning, levensverzekering, etc.




Aan de hierboven aangehaalde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.
Bij gehuwden wordt ook bedoeld leefsituaties die daaraan zijn gelijkgesteld.
Hierboven zijn de leefsituaties aangegeven die het meest voorkomen. Het voert echter te ver om de normen van elke leefsituatie te
vermelden. Woont u bijvoorbeeld met één of meer meerjarige personen in dezelfde woning, dan kunt u uw kosten delen. Is dit bij u het
geval, dan gelden er andere normen. Neem in dit geval contact op met de Sociale Zaken en Werk Hoogeland. Telefoonnummer 0595750300.

Draagkracht
In een enkel geval is het mogelijk dat u voor een gedeeltelijke tegemoetkoming in aanmerking komt indien uw inkomen een paar euro’s boven
de inkomensgrens is. Is dit bij u het geval, dan kunt u contact opnemen met SoZaWe Hoogeland, gevestigd op het Werkplein Noord-Groningen
in Winsum, telefoonnummer 0595-750300.

