
Aanvrager             Partner

Naam

Geboortedatum

Burgerservicenummer

Cliëntnummer

Adres

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Bank/gironummer

E-mailadres

Aantal inwonende kinderen tot 18 jaar voor wie u kinderbijslag ontvangt:

Uw inkomen
De regelingen zijn bedoeld voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm of een laag besteedbaar inkomen. Voor de kindregelingen geldt een 
inkomensgrens van 120%. Daarom vragen we u om hier uw netto inkomen in te vullen. De vakantietoeslag hoeft u niet mee te rekenen.  

                 Aanvrager                 Partner

Salaris per maand e	 e 

of

Salaris per vier weken e	 e    

Uitkering per maand e	 e    

of

Uitkering per vier weken e	 e   

Kinderalimentatie e	 e    

Partneralimentatie e	 e    

Algemene heffingskorting e	 e 

Inkomensafhankelijke combinatiekorting e	 e   

Studiefinanciering (excl. lening) e	 e   

Aow e	 e    

Pensioen/Levensverzekering e	 e  

Anders, namelijk: e	 e 

Totaal inkomen                        e	 e                        = e

Uw vermogen
Om in aanmerking te komen voor één of meer van de regelingen, mag u als eenpersoonshuishouden maximaal € 6.020,- spaargeld 
hebben of maximaal € 12.040,- als gezin of alleenstaande ouder. Is uw totale (gezins)vermogen lager dan dit bedrag?
 
  ja, ga door met invullen     nee: verder invullen van dit aanvraagformulier heeft geen zin, u heeft geen recht op de regelingen voor minima.

Laag besteedbaar inkomen
De regelingen voor kinderen en de bijdrage Diftar en rioolheffing zijn er ook voor mensen met een laag besteedbaar inkomen. Hiervan is sprake als u door 
schulden en betalingsafspraken heel weinig te besteden heeft. Dit moet u zelf schriftelijk aantonen. Om dit aan te tonen stuurt u bij uw aanvraag mee:
• Een kopie van uw begeleidings- en/of betalingsafspraken met BAC, Stadsbank of andere bij de NVVK aangesloten organisatie.
• Een kopie van de berekening van de voor u van toepassing zijnde beslagvrije voet. Gebruik hiervoor het formulier van de Belastingdienst. 
• Een kopie van de berekening van het door u van toepassing zijnde vrij te laten bedrag. Uw schuldhulpverlener maakt deze berekening voor u.

Zonder deze bewijstukken wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.

Kruis aan welke 
uitkering:

 WIA

 WW

 ZW

 Wajong

 Participatiewet

 ANW

Iedereen doet mee in Brummen
Aanvraagformulier ondersteuning voor lage inkomens 2018

samen 
goed voor
elkaar



Kruis nu hieronder aan op welke regelingen u een beroep wilt doen. 

1. Bijdrage Diftar en rioolheffing: tegemoetkoming in de gemeentebelastingen voor uw huishouden
 Ik heb een aanslag gehad voor Diftar en rioolheffing en vraag hiervoor een bijdrage aan. Let op: de bijdrage voor Diftar verrekenen we direct met uw aanslag. 

Heeft u geen aanslag 2018 ontvangen dan kunt u nu nog geen aanvraag indienen.

2. Persoonlijk participatiebudget: zelf of met uw gezin kunt u eropuit
 Ik wil actief mee doen in de samenleving en declareer hiervoor een bijdrage van maximaal €	180 (let op! U kunt eens per jaar een declaratie indienen) of
 Ik wil graag gebruik maken van het speciale aanbod van Rhienderoord Zwem & Sportplezier en vraag een zwempas aan of
 Ik wil graag dat mijn lidmaatschap van een cultuur-, sport- of muziekvereniging wordt betaald: 
 Naam club of vereniging voor mij:

 Mijn partner wil meedoen in de samenleving en declareert hiervoor een bijdrage van maximaal €	180,- (let op! U kunt eens per jaar een declaratie indienen) of
 Mijn partner wil graag gebruik maken van het speciale aanbod van Rhienderoord Zwem & Sportplezier en vraagt een zwempas aan of
 Mijn partner wil graag dat zijn/haar lidmaatschap van een cultuur-, sport- of muziekvereniging wordt betaald:
 Naam club of vereniging voor mijn partner:

3. Lidmaatschap van de bibliotheek: als volwassene lekker lezen, want uw kind is al gratis lid!
 Ik wil graag lid worden van de Bibliotheek Brummen/Voorst. 
 Mijn partner wil graag lid worden van de Bibliotheek Brummen/Voorst. 
 Ik/mijn partner is al lid van de bibliotheek Brummen/Voorst en wil dat de gemeente het lidmaatschap betaalt.

4. Bijdrage voor clubs en verenigingen: omdat uw kind mee moet kunnen doen (voor elk kind tot 18 jaar)
 Mijn kind wil graag lid worden van een club of vereniging (één club per kind).

Naam kind:  Naam vereniging:

Naam kind:  Naam vereniging:

Naam kind:  Naam vereniging:

Een overzicht van alle deelnemende clubs en verenigingen vindt u op www.brummen.nl onder ‘Werk en Inkomen -> ´Laag inkomen: toeslagen´

5. Zwemdiploma A en/of B voor kinderen tot 18 jaar: een veilig idee
 Ik wil mijn kind(eren) op zwemles doen voor zwemdiploma A of B. Als mijn kind een zwemles niet kan volgen, meld ik het af. 
Zonder afmelding kan de gemeente Brummen de zwemlespas intrekken.  

Naam kind:  Leeftijd:                        Diploma   A  /   B*

Naam kind:  Leeftijd:                        Diploma   A  /   B*

Naam kind:  Leeftijd:                        Diploma   A  /   B*

*Let op! Aanmelden voor zwemdiploma B kan alleen als uw kind zwemdiploma A al heeft behaald.

6. Bijdrage voor een fiets: uw kind zelfstandig op pad
 Mijn kind gaat dit kalenderjaarvoor het eerst naar de middelbare school en ik wil voor mijn kind een fiets aanschaffen bij een lokale fietsenwinkel of
 Mijn kind gaat dit kalenderjaarvoor het eerst naar de middelbare school. Ik heb al een fiets gekocht en declareer het aankoopbedrag tot maximaal € 250,-.

7. Fashioncheque, winterbon en de voucher vrijwillige ouderbijdrage.
 Heeft u geen van bovenstaande regelingen (1 t/m 6) aangevraagd maar wilt u in het najaar wel de Fashioncheque, winterbon en/of de voucher 
 vrijwillige ouderbijdrage ontvangen? Dat kan. Kruis het vakje hiervoor aan. Heeft u wel één of meer regelingen aangevraagd? 
 Aankruisen mag, maar is niet nodig. U krijgt bij toewijzing van uw aanvraag deze bonnen automatisch thuisgestuurd.

Ondertekening
• Als ik een verzoek voor het vergoeden van een declaratie heb gedaan, dan heb ik bij de aanvraag de betaalbewijzen meegestuurd.
• Ik heb alle vragen en bijlagen naar waarheid ingevuld.
• Ik heb niets verzwegen.
• Ik weet dat het onjuist invullen van dit formulier en bijlagen strafbaar is en kan leiden tot het geheel of gedeeltelijk weigeren 
 van de bijdragen minimabeleid van de gemeente Brummen.
• Ik weet dat ik ten onrechte verstrekte bedragen moet terugbetalen.
• Ik weet dat mijn gegevens kunnen worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid bij mij of andere instanties.
• Ik weet dat de verstrekte gegevens worden opgenomen in een cliëntdossier.
• Geen uitkering van de gemeente? Stuur een kopie van uw legitimatiebewijs mee.
  
Datum Handtekening aanvrager   Handtekening partner

U kunt dit formulier in een envelop zonder postzegel opsturen naar de gemeente Apeldoorn, antwoordnummer 56, 7300 WB Apeldoorn


