Naam consulent:
Werkprocesnummer:
Datum melding:

Aanvraagformulier participatiebijdrage en toeslagen 2019
Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde bewijsstukken naar: Postbus 50, 7970 AB Havelte of
lever het in aan de balie in het gemeentehuis.
Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Dat betekent dat wij geen inkomens- en vermogensgegevens van
u hebben. Vul daarom ook bijlage 1 ‘inkomsten en vermogen’ in.

1. Persoons- en adresgegevens
Naam en voorletters:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode en woonplaats:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer/Cliëntnummer:
Naam en voorletters partner/echtgenoot:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer partner/echtgenoot:
Telefoonnummer(s):

2. Participatiebijdrage
U vraagt een participatiebijdrage aan voor:
Uzelf
Uw partner/echtgenoot
Al uw inwonende kinderen jonger dan 18 jaar.
Voorletters
Voorvoegsels en achternaam

□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee
□ Ja □ Nee, alleen voor:
Geboortedatum

3. Wilt u een toeslag aanvragen voor al uw inwonende kinderen tussen de 12 en 18 jaar?

□ Ja □ Nee, alleen voor de volgende kinderen:
Voorletters

Voorvoegsels en achternaam

Geboortedatum

4. IBAN

□ Rekeningnummer waarop de participatiebijdrage kan worden overgemaakt:
NL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ten name van: ___________________________________

5. Verklaring, machtiging en ondertekening
Met het plaatsen van mijn/onze handtekening op deze door mij/ons ingevulde aanvraag verklaar
ik/verklaren wij dat:





het formulier naar waarheid is ingevuld;
ik verblijf/wij verblijven op het adres waarop ik sta/wij staan ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie;
iedereen die op mijn/ons adres woont ook op dat adres staat ingeschreven in de gemeentelijke
basisadministratie;
niets is verzwegen dat het recht op de bijzondere bijstand kan beïnvloeden.

Ik weet/wij weten dat:






het onjuist invullen van het formulier strafbaar is;
de bijzondere bijstand moet worden besteed aan het doel waarvoor het bestemd is;
de bijzondere bijstand moet worden terugbetaald, als die op onjuiste gronden verstrekt is;
mijn/onze gegevens gecontroleerd worden op juistheid en;
opgenomen worden in een gegevensbestand.

Met het plaatsen van onze handtekening op deze door onze ingevulde aanvraag, machtigen wij de
gemeente Westerveld om onderzoek in te stellen naar de juistheid en volledigheid van de verstrekte
gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn voor de verlening van bijstand dan
wel de voortzetting van bijstand
Uw gegevens worden door ons zorgvuldig verwerkt op grond van de Wet bescherming
persoonsgegevens. De gemeente Westerveld is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.
Plaats en datum: ___________________________________________
Uw handtekening:

Handtekening partner:

____________________________

____________________________

Ontvangt u geen bijstandsuitkering? Dat betekent dat we geen inkomens –en vermogensgegevens
van u hebben. Vul daarom bijlage 1 inkomsten en vermogen in. We hebben deze gegevens
nodig om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de participatiebijdrage.

Bijlage 1

Inkomsten en vermogen

Dit formulier vult u in als u geen bijstandsuitkering ontvangt.

1. Huisvesting
Heeft u een:

□ huurwoning:
□ eigen woning:
□ anders, namelijk:

In te leveren bewijsstukken
Bankafschrift met huurbetaling en huurovereenkomst
Meest recente WOZ-waarde van uw eigen woning
Huidig bedrag aan hypotheek
Overzicht beleggings- en/of spaarhypotheek
Bewijs van betaling van bijdrage in de woonlasten of kostgeld én
bewijs kostgeldovereenkomst of (onder)huurovereenkomst

2. Inkomen van uzelf en uw partner
Ons inkomen is:

□ Loondienst/arbeid
□ Eigen bedrijf of beroep of freelance
(zelfstandigen)

□ WW, WAO, WIA, WAJONG
□ AOW
□ Aanvullend(e) pensioen(en)
□ Heffingskorting belastingdienst
□ Kinderalimentatie
□ Partneralimentatie
□ Inkomsten uit (onder)verhuur of kostgeld
□ Anders, namelijk _________________________

Bewijsstukken
Laatste loonspecificatie
Recente jaarrekening
Meest recente aanslag inkomstenbelasting
Laatste uitkeringsspecificatie
Laatste pensioenspecificatie
Laatste pensioenspecificatie
Beschikking belastingdienst
Uitspraak rechter, ouderschapsplan en
afschrift bankrekening met ontvangst
alimentatie
Uitspraak rechter, echtscheidingsconvenant
en afschrift bankrekening met ontvangst
alimentatie
Huurovereenkomst of kostgeldovereenkomst

3. Bij in huis wonende studerende of schoolgaande volwassenen van 21 jaar of ouder
Deze vraag moet u alleen invullend als bij u in huis volwassenen
Bewijzen meesturen van
wonen (ook uw volwassen kinderen) die studeren of naar school
studiefinanciering of
gaan. Zo niet, ga dan verder naar vraag 4
tegemoetkoming WTOS
Naam en voorletters
Geboortedatum
Naam en plaats van school/opleiding

4. Bezittingen en schulden van uzelf, uw partner en uw minderjarige kinderen
Hoeveel bankrekeningen heeft u?

□ aantal betaalrekeningen: _____________
□ aantal spaarrekeningen: _____________

Bewijsstukken
Kopieën van bankafschriften van al uw
bankrekeningen over de volledige maand
direct voor de datum van deze aanvraag

Vergeet niet om de bankrekeningen van uw
minderjarige kinderen op te geven
Onze overige bezittingen zijn:

□ huis in buitenland
□ aandelen
□ woonschip
□ obligaties

□ levensverzekeringen
□ boot
□ woonboot
□ anders, namelijk:

Bewijsstukken
Bewijs van waarde van uw
bezittingen

_______________________
_______________________

Onze schulden zijn:

Bewijsstukken
Bewijs van de hoogte van uw
schulden

Let op
Stuur de gevraagde bewijsstukken mee, anders kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.
Stuur ook een kopie van uw legitimatiebewijs (van u beide) mee. Stuur ook een kopie van uw
verblijfsvergunning(en) mee als u die heeft.

