Aanvraagformulier financiële tegemoetkomingen
Persoonsgegevens
Naam
Adres
Postcode en woonplaats
Naam partner
Adres
Postcode en woonplaats
E-mailadres
Telefoonnummer

Ik wil aanvragen:
Een vergoeding vanuit de reductieregeling
Voor een alleenstaande (€ 200,-)
Voor gehuwden (€ 250,-)
Voor mijn kind(eren) (€ 550,- per kind)
Vergeet niet uw betaalwijzen in te leveren waaruit blijkt voor wie de kosten zijn gemaakt.
Een individuele inkomenstoeslag
€ 333,- voor een alleenstaande, € 430,- voor een alleenstaande ouder, € 477,- voor gehuwden.
De voorwaarden zijn:
• U bent 21 jaar of ouder, maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd.
• U heeft 36 maanden geen inkomen boven de 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
ontvangen en uw vermogen lag niet boven de voor u geldende vermogensgrens.
• U heeft over de afgelopen 12 maanden niet eerder deze toeslag ontvangen.
• U heeft over de afgelopen 12 maanden geen maatregel van 20% of meer opgelegd gekregen.
• U volgt geen studie als bedoeld in de Wet op de Studiefinanciering of u heeft in de afgelopen 36
maanden geen studie gevolgd als bedoeld in de Wet op de Studiefinanciering.
• U heeft geen zicht op inkomensverbetering.
Een tegemoetkoming voor mijn aanvullende ziektekostenverzekering
Maximaal € 400,00 per polis, per kalenderjaar.
Een tegemoetkoming voor het volledig besteed verplicht eigen risico
€ 200,00 per volledig besteed verplicht eigen risico. Vergeet niet het overzicht van uw volledig besteed
eigen risico in te leveren.
Een individuele studietoeslag
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Bijzondere bijstand voor de kosten van:

Weten waar u mogelijk recht op heeft?
Neem contact op met team Werk, Inkomen en Zorg.

Hebben wij in de afgelopen 12 maanden uw inkomen en vermogen al vastgesteld of
ontvangt u een uitkering voor levensonderhoud van de gemeente Olst-Wijhe?
Nee
Ja (ga verder met het invullen van uw betaalgegevens)

Wat is uw leefsituatie?
Ik woon alleen
Ik ben getrouwd/geregistreerd partnerschap of woon samen
Ik heb thuiswonende kinderen jonger dan 18 jaar
Ik heb thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder die een opleiding volgen op grond van de Wet op de
Studiefinanciering
Ik heb thuiswonende kinderen van 18 jaar of ouder die een eigen inkomen hebben
Ik heb andere inwonende personen, namelijk
Anders namelijk

Wat is uw woonsituatie?
Ik ben eigenaar
Ik ben huurder
Ik ben kamerhuurder
Ik ben kostganger
Ik woon in een opvangcentrum/verzorgingshuis/verpleeghuis
Anders namelijk
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Wat zijn uw netto-inkomsten per maand?
Van mijzelf

Van mijn partner

Inkomsten uit werk
Inkomsten uit AOW en/of pensioen
Inkomsten uit uitkering UWV (bijvoorbeeld
WIA, WAO of Wajong)
Ander inkomen (bijvoorbeeld: alimentatie)

Bezittingen en schulden
Vul deze vraag niet in als u alleen een vergoeding vanuit de reductieregeling aanvraagt. Totaalbedrag op
alle bank- en spaarrekeningen.
Bedrag
Van mijzelf

€

Van mijn partner

€

Van mijn kinderen tot 18 jaar

€

Overige bezittingen

€

Totaalbedrag schulden en betalingsachterstanden

€

Betaling
Ik wil de financiële tegemoetkoming en/of reductieregeling graag ontvangen op:
IBAN-nummer

Wilt u dat wij uw betaling direct doorbetalen aan een andere instantie?
Als u Ja invult, dan geeft u de gemeente toestemming om dit te doen.
Ja
Nee
IBAN-nummer
Ten name van
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Bijlagen
Lever bij uw aanvraag bewijsstukken in. Heeft u (een van deze) bewijsstukken in het laatste halfjaar al
ingeleverd bij team Werk en Inkomen? En zijn uw gegevens niet veranderd? Dan hoeft u het bewijsstuk niet
nog een keer in te leveren. Met uitzondering van een offerte, nota en/of beschikking van de kantonrechter.
Bewijsstukken van u (en evt. uw partner)
✓
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs).
✓
Een kopie van de meest recente loon- of salarisstrook (geen bankafschrift).
✓
Een kopie van de meest recente uitkeringsspecificatie.
✓
(Indien van toepassing) Een kopie van de meest recente loon- of salarisstrook van uw minderjarige
kind(eren).
Vraagt u een tegemoetkoming van ziektekosten, bijzondere bijstand of een individuele inkomenstoeslag
aan?
Lever dan ook de volgende bewijsstukken van u (en uw partner in).
✓
✓
✓
✓
✓

Kopieën van de laatste (internet)afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste
volledige maand waarop het saldo zichtbaar is (en evt. van uw minderjarige kinderen).
Bewijsstukken van uw bezittingen en/of schulden
Kopie van uw zorgpolis
Offerte en/of nota voor de kosten waarvoor u een financiële tegemoetkoming aanvraagt
(Indien van toepassing) de beschikking van de kantonrechter

Lever aanvullend bij een individuele inkomenstoeslag in:
✓
Alle inkomens- en vermogensgegevens van u (en evt. uw partner) van de afgelopen drie
kalenderjaren.

Machtiging
Vul deze gegevens in als deze aanvraag niet door de aanvrager zelf is ingevuld. Ondergetekende is
gemachtigd door de aanvrager(s) om deze aanvraag te doen.
Naam gemachtigde
Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Handtekening gemachtigde
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Wilt u dat wij dit adres ook als correspondentieadres gebruiken?
Ja
Nee

Ondertekening
Datum
Handtekening aanvrager
Handtekening partner

Deze aanvraag valt onder de regeling bijzondere bijstand op grond van de Participatiewet. Dit betekent ook
dat uw gegevens gecontroleerd kunnen worden bij andere instanties of aan deze worden verstrekt. Het
onjuist of onvolledig doorgeven van informatie kan leiden tot een boete. Op grond van artikel 17 lid 1,
artikel 18 lid 1 Participatiewet.

Opsturen/inleveren van dit formulier
Stuur dit formulier met de gevraagde bijlagen op naar de gemeente Olst-Wijhe.
Mail:

Scan het formulier en mail het naar gemeente@olst-wijhe.nl

Post:

Stuur het naar het Klantcontactcentrum
Antwoordnummer 81303, 8130 VB Wijhe
Lever het in bij de balie:
Holstohus, Jan Schamhartstraat 5b Olst
Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Wijhe

Balie:

Vervolg
Na ontvangst beoordelen wij uw aanvraag op volledigheid en juistheid. U hoort zo snel mogelijk (meestal
binnen vier weken) of u in aanmerking komt voor een bijdrage. Heeft u vragen over een financiële
tegemoetkoming? Neem dan contact op met team Werk, Inkomen en Zorg, dagelijks bereikbaar via
14 0570 of bezoek een inloopspreekuur Financiële tegemoetkoming. Kijk voor meer informatie op
www.olst-wijhe.nl

Wat doen we met uw persoonsgegevens?
U geeft uw gegevens aan ons. Wij gaan er uiteraard zorgvuldig mee om. Wij delen uw gegevens niet met
andere organisaties of personen tenzij dit in de wet is geregeld. U heeft het recht om uw
persoonsgegevens in te zien, aan te passen en te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van uw gegevens.
Meer informatie? Lees dan onze privacyverklaring www.olst-wijhe.nl/privacyverklaring.
Stel uw vraag via het contactformulier, stuur een e-mail naar gemeente@olst-wijhe.nl of bel via
telefoonnummer 14 0570 (of 0570 – 56 80 80). Wij helpen u graag verder.
5

www.olst-wijhe.nl

