Aanvraagformulier bijdrage maatschappelijke participatie 2021

Cliëntnummer
Werkprocesnummer
Datum ontvangst

Persoonsgegevens
Aanvrager

Partner

Burgerservicenummer (BSN)
Voornamen (1e voluit)
Voorvoegsel en achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adres
Postcode/woonplaats
Telefoonnummer
Koopwoning sedert
Huurwoning sedert
E-mailadres
IBAN-rekeningnummer

Is er sprake van inwonende kinderen jonger dan 18 jaar?

 Ja, aantal kinderen: ……………..
 Nee
Welke gezinssamenstelling is op u van toepassing?

 Alleenstaande:
 Alleenstaande ouder met één kind:
-

voor ieder volgend kind:

 Gehuwd / samenwonend zonder kinderen:
 Gehuwd / samenwonend met één kind:
-

voor ieder volgend kind:

versie januari 2022

maximale bijdrage € 210 per jaar
maximale bijdrage € 410 per jaar
€ 100 extra per jaar
maximale bijdrage € 410 per jaar
maximale bijdrage € 640 per jaar
€ 100 extra per jaar

Kruis aan wat op u van toepassing is



U ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet en/of volgt een schuldhulpverleningstraject via
de gemeente

•
•
•
•

Wij ontvangen graag de volgende gegevens:
Als het een eerste aanvraag is: kopie bankpas en kopie identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
Laatste betaalspecificatie van Werkzaak Rivierenland.
Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
Betaalbewijzen (rekeningafschrift, pinbon) op naam van hierboven genoemde activiteiten.



U ontvangt geen uitkering op grond van de Participatiewet

•
•
•
•
•
•
•
•

Wij ontvangen graag de volgende gegevens:
Als het een eerste aanvraag is: kopie bankpas en kopie identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
Inkomensgegevens (bijv. loonstroken of betaalspecificaties van het UWV) van u (en uw partner)
van de afgelopen drie maanden.
Bankafschriften van alle lopende bank- en spaarrekeningen van de afgelopen drie maanden van
uzelf (en uw partner en/of minderjarige kinderen).
Betaalbewijzen (rekeningafschrift, pinbon) op naam van hierboven genoemde activiteiten.
Kentekenbewijs deel I van uw auto (indien aanwezig).
Beschikking Belastingdienst heffingskorting minstverdienende partner (indien van toepassing).
Polissen van huidige afkoopwaarde levensverzekering (indien aanwezig).

Kruis aan voor welke activiteit(en) u een aanvraag indient. Het is belangrijk dat u een betaalbewijs op
naam kunt overleggen (rekeningafschrift, pinbon). Deze dient u met de aanvraag mee te sturen. Als u
wilt dat wij een factuur rechtstreeks overmaken aan de betreffende vereniging of instantie, stuurt u
dan de factuur mee en geef dit hieronder dan duidelijk aan.











Lidmaatschap van jeugd-, ouderen-, sport- en ontspanningsverenigingen en verenigingen voor
amateurkunstbeoefening. Het lidmaatschapsbedrag van een vereniging wordt eenmaal per jaar verhoogd
met € 30 voor de bijkomende kosten van sportuitrusting en/of materiaalkosten. Deze verhoging wordt niet
geplust op het toe te kennen maximale bedrag.
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, rekenmachine,
oefenprogramma’s en het leasen van een laptop. De bijdrage voor de aanschaf van een laptop wordt bepaald
aan de hand van de Nibud Prijzengids (maximaal € 399 incl. btw conform Nibud Prijzengids 2021-2022).
Cursussen in het kader van volwasseneneducatie.
Deelname aan ouderenactiviteiten.
Museumjaarkaart.

Wilt u dat wij het bedrag rechtstreeks overmaken naar de betreffende vereniging of instantie? Ja / Nee

Voor activiteiten die hierboven niet genoemd zijn, bestaat geen recht op een bijdrage.

versie januari 2022

Ondertekening
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.

Plaatsnaam

Plaatsnaam

Datum

Datum

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

Handtekening echtgeno(o)t(e) of partner

*) als u gehuwd of samenwonend bent, dient u beiden de aanvraag te ondertekenen

U kunt de stukken, bij voorkeur, mailen naar bb@maasdriel.nl.
U kunt de stukken ook per post opsturen naar onderstaand antwoordnummer (postzegel is niet nodig):
Gemeente Maasdriel
T.a.v. de afdeling bijzondere bijstand en minimaregelingen
Antwoordnummer 9007
5330 ZX KERKDRIEL

versie januari 2022

