Naam consulent:
Werkprocesnummer:
AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/MINIMABELEID 2018
(voor inwoners van Steenwijkerland die een bijstandsuitkering ontvangen).
1. Inkomen
Ik krijg/wij krijgen een bijstandsuitkering (Participatiewet).
 nee, u heeft een ander aanvraagformulier nodig. Neem daarvoor contact op met de IGSD.
 ja, ga verder met vraag 2.
2. Persoonsgegevens
Naam en voorletters:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer/Cliëntnummer:
Naam en voorletters partner/echtgenoot:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer partner/echtgenoot
Telefoonnummer(s):
3. Waarvoor wilt u een bijdrage aanvragen? (Aankruisen wat van toepassing is)
Per bijdrage kunt u zien welke bewijsstukken u mee stuurt
 Voor sociaal-culturele activiteiten
Geen nota’s nodig
Voor hoeveel inwonende gezinsleden vraagt u het aan: _______________
De bijdrage voor sociaal-culturele activiteiten over 2018 kunt u tot 1 april 2019 aanvragen.

Bijdrage verplicht eigen risico
 Voor het verplicht eigen risico 2017 van mijzelf
 Voor het verplicht eigen risico 2017 van mijn partner

Bewijsstukken meesturen
waaruit de hoogte blijkt van
het verplicht eigen risico wat
u moest betalen.

De bijdrage voor het verplicht eigen risico 2017 kunt u tot en met 31 december 2018 aanvragen.

 De kosten van een identiteitskaart plus pasfoto’s

Kopieën van identiteitkaart

Rekeningen van bijvoorbeeld
agenda, schoolexcursies,
sportkleding, lesmateriaal
Naam en plaats van de school

 De kosten van het voortgezet onderwijs / MBO-dagopleiding
Voor welke kinderen vraagt u het aan?
Naam kinderen plus voorletters

Geboortedatum

De bijdrage voor de kosten van het voortgezet onderwijs over 2018 kunt u tot 1 april 2019 aanvragen.

 De kosten van het onderwijs voor kinderen die voor het eerst het
voortgezet onderwijs bezoeken
Voor welke kinderen vraagt u aan?
Naam kinderen plus voorletters

Geboortedatum

Rekeningen van bijvoorbeeld
schooltas, fiets, regenkleding,
rekenmachine,
woordenboeken
Naam en de plaats van de school

De bijdrage voor de kosten van het voortgezet onderwijs over 2018 kunt u tot 1 april 2019 aanvragen.

 De kosten van een computer plus toebehoren voor mijn kinderen
Rekeningen van computer /
in groep 7 of 8 van de basisschool, het voortgezet onderwijs of MBO laptop plus toebehoren en
Voor welke kinderen vraagt u aan en hebt u nog geen bijdrage
jaaropgave 2017
ontvangen voor een computer of laptop?
Naam kinderen plus voorletters
Geboortedatum
Naam en de plaats van de school

Voor ieder kind kunt u slechts eenmaal in de vijf jaar een bijdrage voor een computer aanvragen.

4. Collectieve zorgverzekering voor minima (gemeentepolis)
De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering voor minima afgesloten. Daarmee krijgt u onder
andere een korting op de premie. Meer informatie vindt u op www.gezondverzekerd.nl of in de
brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2018 op www.igsd-sw.nl/minimabeleid. U kunt
zich digitaal aanmelden via www.gezondverzekerd.nl. Vraagt u liever schriftelijk aan?
Kruis dan de onderstaande vraag aan.
 Ja, ik wil het aanvraagformulier over deelname aan de collectieve zorgverzekering ontvangen.
5. IBAN

 Maakt u de bedragen over op IBAN:

___________________

t.n.v. _____________________

6. Verklaring, machtiging en ondertekening
Met het plaatsen van onze handtekening op deze door ons ingevulde aanvraag verklaren wij dat:

het formulier naar waarheid is ingevuld;

wij verblijven op het adres waarop wij staan ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;

iedereen die op ons adres woont ook op dat adres staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie;

niets is verzwegen dat het recht op de bijzondere bijstand en/of minimabeleid kan beïnvloeden.
Wij weten dat:

het onjuist invullen van het formulier strafbaar is;

wij de bijzondere bijstand en/of minimabeleid moeten terugbetalen, als die op onjuiste gronden verstrekt is;

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 het Dagelijks Bestuur van de
IGSD Steenwijkerland/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 Algemene verordening gegevensbescherming. Het
dagelijks bestuur van de IGSD is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet.

Plaats en datum: _________________________
Uw handtekening:

Handtekening partner:

_________________________

_________________________

