Aanvraagformulier minimabeleid
vereenvoudigde aanvraagprocedure
Let op: het Participatiefonds is bedoeld voor activiteiten zoals een bioscoopbezoek, een bezoek aan de dierentuin of voor het
bekostigen van een sportschoolabonnement voor volwassenen. Kinderen tot en met 17 jaar kunnen sportabonnementen,
sportattributen, theaterlessen, toneellessen en andere culturele activiteiten aanvragen via het Jeugdfonds Sport en Cultuur. U
kunt het Participatiefonds hierdoor voor andere activiteiten inzetten. Een aanvraag bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur dient u
vooraf aan te vragen. U hoeft dit niet eerst zelf te betalen.

Werkplein Ability
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?

Participatiefonds

Kinderfeestje, ik vraag aan voor _____ (aantal) kind(eren)

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 € 6.020,- 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 € 12.040,- 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 € 12.040,- 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.)

Participatiefonds
Het doel van het Participatiefonds is om mensen maatschappelijk actief te maken. Dit kan van alles zijn, zoals b.v. een abonnement op de
krant, lidmaatschap van de (sport)vereniging, bezoeken van een concert, enzovoort. De activiteiten hoeven niet regio gebonden te zijn. Ook
reiskosten voor deze activiteiten vallen onder het Participatiefonds.
Hoogte vergoeding € 200,- per persoon per jaar (na inlevering van bonnen/nota’s). De vergoeding geldt ook voor uw inwonende kinderen tot 18
jaar.
Voor sportactiviteiten van kinderen tot 18 jaar geldt een speciale regeling. Jeugdsportfonds Groningen stelt hiervoor jaarlijks maximaal € 225,00
per kind beschikbaar. Om voor deze regeling in aanmerking te komen, dient u zich te wenden tot Stichting Leergeld Hoogeland, tel.nr. 0643674287.

Kinderfeestje
Wilt uw kind net als andere kinderen in de klas graag een verjaardagsfeestje geven, dan ondersteunen we u met een extra bedrag.
Het bedrag is € 50,- per kind onder de 18 jaar.

Overzicht Inkomensgrenzen per 1 juli 2018, exclusief vakantietoeslag

Netto inkomensgrens voor

Leefsituatie en leeftijd

minimabeleid

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

€

280,45

Gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar

€

560,90

Gehuwden, één 21 jaar of ouder

€

1.091,94

Alleenstaande

€

280,45

Gehuwden, beide 18, 19 of 20 jaar

€

885,50

Gehuwden, één 21 jaar of ouder

€

1.416,53

Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen

€

1.136,08

Gehuwden, samenwonend met echtgenoot, beide jonger dan pensioengerechtigde leeftijd

€

1.622,97

€

1.278,43

€

1.747,83

Alleenstaande of alleenstaande ouder

€

398,94

Gehuwden

€

651,86

Personen van 18, 19 of 20 jaar, met kinderen

Personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd

Personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben
Alleenstaande of alleenstaande ouder die niet samenwonend is met 1 of meer volwassenen
Gehuwden, die niet met een andere meerderjarige persoon dan de echtgenoot in dezelfde woning
hun hoofdverblijf hebben, en waarvan één of meer de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt
Personen in een instelling

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 Werkplein Ability. Telefoonnummer 0595-750300.
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 Werkplein Ability, locatie Winsum, telefoonnummer 0595-750300.

