Aanvraagformulier
Bijdrage maatschappelijke participatie 2019

Woont u in de gemeente
Maasdriel of Zaltbommel?
▼

►
nee

ja
►

Bent u 18 jaar of ouder?
nee
▼

ja

Volgt u een opleiding als
genoemd in de Wet
Studiefinanciering 2000?
▼

Naam
►
ja

nee

Heeft u een maandelijks
gezinsinkomen dat hoger is
dan 130% van de toepasselijke
bijstandsnorm?

In te vullen door de gemeente
Maasdriel
►
ja

▼ Wat is van toepassing:
nee, ik heb een uitkering op
grond van de participatiewet.
nee, ik heb geen uitkering op
grond van de participatiewet (voeg
dan bij: loonstroken en
bankafschriften van de laatste 3
maanden van u en/of uw partner)

Heeft u vermogen (zoals
spaargeld, auto, caravan,
levensverzekering, sieraden,
woning) dat hoger is dan het
toegestane vermogen?

►
ja

nee

Heeft u originele
betaalbewijzen of rekeningen
van de gemaakte kosten?
▼

Ingenomen
door
Cliëntnummer
Werkprocesnummer

- Alleenstaande € 6.020,- Alleenstaande ouders,
gehuwden en samenwonenden
€ 12.040,-

▼

U komt niet in
aanmerking voor een
bijdrage op grond van
de Verordening
maatschappelijke
participatie.

Datum
ingekomen

►
nee

ja

U komt mogelijk in aanmerking voor een bijdrage voor
maatschappelijke participatie, ga verder met invullen van het formulier.

Aanvraagformulier
Bijdrage maatschappelijke participatie 2019
De aanvrager
Naam + voorletters

man

vrouw

Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)

Als u geen uitkering
ontvangt van
Werkzaak
Rivierenland moet u
een kopie van uw
identiteitsbewijs
meesturen!

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Soort en nr identiteitsbewijs
IBAN bankrekeningnummer
E-mailadres
Partner
Naam + voorletters

man

vrouw

Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)

Als u geen uitkering
ontvangt van
Werkzaak
Rivierenland moet u
een kopie van uw
identiteitsbewijs
meesturen!

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Soort en nr identiteitsbewijs
IBAN bankrekeningnummer
E-mailadres

Is er sprake van inwonende kinderen jonger dan 18 jaar?
Ja, aantal kinderen: ……………..
Nee

Welke gezinssamenstelling is op u van toepassing?
Alleenstaande

dan is de maximale bijdrage € 195,-

Alleenstaande ouder
-

Met één kind

dan is de maximale bijdrage € 380,-

-

Voor ieder volgend kind

€ 100 extra per jaar

Gehuwd / samenwonend zonder kinderen

dan is de maximale bijdrage € 380,-

Gehuwd / samenwonend met kinderen
-

Met één kind

dan is de maximale bijdrage € 595,-

-

Voor ieder volgend kind

€ 100 extra per jaar

U dient een aanvraag in voor de volgende activiteit (kruis aan wat voor u van toepassing is en
waarvan u een origineel betaalbewijs op naam kunt overleggen; deze dient u met de aanvraag
mee te sturen)
Lidmaatschap van jeugd, ouderen- , sport- , ontspanningsverenigingen en verenigingen voor
amateurkunstbeoefening. Het bedrag van een vereniging wordt eenmaal per jaar verhoogd met €
30,- voor de bijkomende kosten (zoals sportuitrusting en/of materiaalkosten);
Seizoensabonnementen, meerbadenkaarten en maandkaarten van de zwembaden in de
Bommelerwaard (losse kaartjes zijn uitgesloten);
Lidmaatschap bibliotheek;
Kindervakantieweek;
Noodzakelijke kosten voor de educatie van minderjarige kinderen. Bijv. huiswerkbegeleiding en
rekenmachine;
Cursussen in het kader van volwasseneneducatie;
Deelname aan ouderenactiviteiten;
Museumjaarkaart.
Ga verder naar de ondertekening op pagina 3

Aanvraagformulier
Bijdrage maatschappelijke participatie 2019
U verklaart te weten dat uw gegevens op juistheid en volledigheid worden gecontroleerd, dat de gegevens
worden opgenomen in een persoonsregistratie en dat uw persoonsgegevens uit de aanvraag gebruikt worden om
uw aanvraag te kunnen beoordelen.

Ondertekening
Plaatsnaam

Plaatsnaam

Datum

Datum

Handtekening aanvra(a)g(st)er*)

Handtekening echtgeno(o)t(e) of partner

*) indien u gehuwd of samenwonend bent kan uw aanvraag alleen afgehandeld worden als u beiden ondertekend
heeft.

U kunt dit aanvraagformulier met de bewijsstukken per post sturen aan de gemeente Maasdriel
t.a.v. consulent bijzondere bijstand, Antwoordnummer 9007, 5330 ZX Kerkdriel. (u hoeft geen
postzegel te plakken)
Per mail: bb@maasdriel.nl
U kunt het ook bij de gemeente Maasdriel inleveren tijdens de openingstijden van het gemeentehuis:
Maandag tot en met woensdag van 9.00 uur tot 16.30 uur
Donderdag van 9.00 uur tot 19.30 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur
Bezoekadres: Kerkstraat 45, 5331 CB Kerkdriel.
Niet in te vullen door aanvrager
Controle medewerker gemeente Maasdriel
GWS, Gemeentelijke Basis Administratie.
Betalingsbewijzen van de activiteit waarvoor aanvraag is ingediend

Advies is (Component 001):
De aanvraag toe te kennen voor een bedrag van:
Directe uitbetaling van:
Resterend bedrag:
Betaling aan derde, rekeningnummer:
De aanvraag af te wijzen op grond van:

Beslissing (conform advies)
Voldoet wel aan de voorwaarden als gesteld in de Verordening maatschappelijke participatie Maasdriel
2018
Voldoet niet aan de voorwaarden als gesteld in de Verordening maatschappelijke participatie Maasdriel
2018

Naam consulent bijzondere bijstand:
Datum:
Handtekening:
Digitale versie januari 2019

