Aanvraagformulier:
Voorzieningen voor minima en bijzondere bijstand

Persoonsgegevens
Controle
bewijsstukk
en (door
gemeente in
te vullen)

Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:
Telefoonnummer:

Controle
GBA:

Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Rekeningnummer:
Naam partner:
Burgerservicenummer
partner:
Inwonende kinderen
Naam:
Naam:
Naam:
Naam:

Overige huisgenoten
Naam:
Naam:
Naam:

Geboortedatum

Netto inkomen
€
per
€
per
€
per
€
per

Geboortedatum

Relatie (bijvoorbeeld kostganger,
onderhuurder, ouders)

(In te vullen door adviseur)
Naam adviseur:
Datum melding:
Uitkeringsgerechtigd: nee

Sociaal- culturele activiteiten (volwassenen en kinderen tot 4 jaar)
U kunt een vergoeding aanvragen voor diverse activiteiten, bijvoorbeeld voor de kosten van een
duinkaart, toegangskaart museum een lidmaatschap van de bibliotheek, muziek- en of toneelschool
etc.
Deze vergoeding bedraagt maximaal € 100,- per gezinslid per jaar, voor kinderen tot 4 jaar en
volwassenen (18 jaar en ouder). Vul de onderstaande gegevens in:
Voor wie?
(geboortedatum)

Welke kosten?

Jeugdsportfonds
Het Jeugdsportfonds is voor kinderen van 0 tot 18 jaar die structureel willen sporten, maar die gelet op
de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. De vergoeding bedraagt maximaal €
225,- per jaar inclusief € 100,- aan kosten voor attributen. De betaling van de contributie en/of
sportattributen gaat rechtstreeks naar de sportvereniging /winkel. U ontvangt zelf geen geld.
Vergoeding is alleen mogelijk van de contributie van een sportvereniging die bij het NOC/NSF is
aangesloten of bij een landelijke sportbond.
Kruis hieronder aan wat voor u van toepassing is en vul het bijbehorende gedeelte in.

Mijn kind wilt beginnen met sporten en ik heb nog niets betaald.
Vul het aanvraagformulier Jeugdsportfonds in

Mijn kind is al aan het sporten, maar het betreft contributie voor een nieuw seizoen.
Vul het aanvraagformulier Jeugdsportfonds in

Mijn kind is al aan het sporten en ik heb de contributie al betaald.
Vul uw gegevens in bij het onderdeel ‘Maatschappelijke participatie kinderen (sport)

Aanvraagformulier Jeugdsportfonds

Voornaam en achternaam
kind
Geboortedatum
Geslacht
Welke sport?
Naam sportclub
Plaats club
Website
E-mail penningmeester
Contributie bedrag
Start datum (aanvang start
sport)
Einddatum (einde periode
sporten)
Omschrijving van benodigde
attributen bijv.
voetbalschoenen,
t-shirt etc.
Benodigd bedrag
Naam sportwinkel
Plaats
Website
E-mail

Maatschappelijke participatie voor kinderen
U kunt voor uw thuiswonende schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar een
vergoeding aanvragen voor sociaal maatschappelijke activiteiten. Sport is hier een onderdeel van.
Het Jeugdsportfonds is voorliggend op deze regeling. Dit betekent dat u eerst gebruik moet
maken van het Jeugdsportfonds voordat u een beroep kunt doen op deze regeling.
Heeft u al gebruik gemaakt van het Jeugdsportfonds en is de vergoeding niet voldoende? U kunt
dan ook een beroep doen op deze gemeentelijke bijdrage. Deze vergoeding bedraagt maximaal €
350,- per kind per jaar voor kinderen tussen 4 en 18 jaar.
Vul de onderstaande gegevens in:
Voor wie?
(geboortedatum)

Welke kosten?

Jeugdcultuurfonds
Het Jeugdcultuurfonds is voor kinderen van 0 tot 18 jaar die deel willen nemen aan culturele
activiteiten, maar die gelet op de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. Dit
kunnen lessen zijn bij professionele instellingen en bij docenten voor actieve kunst- of
cultuurbeoefening, maar ook aan amateurkunstverenigingen. Naast lesgelden kan de vergoeding ook
besteed worden aan aanschaf/huur van materialen, kleding en/of instrumentenhuur. De organisatie
moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
De vergoeding bedraagt maximaal € 425,- per jaar inclusief € 100,- aan kosten voor attributen. De
betaling van de contributie en/of attributen gaat rechtstreeks naar de culturele instelling /winkel. U
ontvangt zelf geen geld.
Vergoeding is alleen mogelijk van de contributie voor aanbieders die zijn ingeschreven bij de Kamer
van Koophandel.
Kruis hieronder aan wat voor u van toepassing is en vul het bijbehorende gedeelte in.

Mijn kind wilt beginnen met culturele activiteiten en ik heb nog niets betaald.
Vul het aanvraagformulier Jeugdcultuurfonds in

Mijn kind neemt al deel aan culturele activiteiten, maar het betreft contributie voor een nieuw
seizoen.
Vul het aanvraagformulier Jeugdcultuurfonds in

Mijn kind neemt al deel aan culturele activiteiten en ik heb de contributie al betaald.
Vul uw gegevens in bij het onderdeel ‘Culturele activiteiten voor kinderen (leeftijd 6 tot 18 jaar)

Aanvraagformulier Jeugdcultuurfonds

Voornaam en achternaam
kind
Geboortedatum
Geslacht
Naam culturele instelling
Plaats culturele instelling
Wat gaat uw kind doen? U
dient zo specifiek mogelijk
aan te geven om welke
activiteit het gaat zoals het
soort dans- of muziekles
Contributie / lesgeld voor
één jaar of per maand
Startdatum
Einddatum
Omschrijving van benodigde
attributen bijv.
balletschoenen, gitaar etc.)
Benodigd bedrag
Naam winkel
Plaats winkel

Culturele activiteiten voor kinderen (leeftijd 6 tot 18 jaar)
U kunt voor uw thuiswonende kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar een vergoeding aanvragen
voor culturele activiteiten. Dit kunnen lessen zijn bij professionele instellingen en bij docenten voor
actieve kunst- of cultuurbeoefening, maar ook aan amateurkunstverenigingen. Naast lesgelden
kan de vergoeding ook besteed worden aan aanschaf/huur van materialen, kleding en/of
instrumentenhuur. De organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
Heeft u al gebruik gemaakt van het Jeugdcultuurfonds en is de vergoeding niet voldoende? U kunt
dan ook een beroep doen op deze gemeentelijke bijdrage. Deze vergoeding bedraagt maximaal €
450,- per kind per jaar voor kinderen tussen 6 en 18 jaar.
Vul de onderstaande gegevens in:
Voor wie?
(geboortedatum)

Welke kosten?

Bedrag

Eenmalig/maandelijks/
wekelijks

€
€
€
€
Let op: u dient voor deze regeling altijd pro forma nota’s van de kosten bij te voegen.

Indirecte schoolkosten (schooljaar 2019-2020)
U kunt voor uw thuiswonende schoolgaande kinderen in de leeftijd tot 18 jaar een vergoeding
aanvragen voor indirecte schoolkosten (bijvoorbeeld de ouderbijdrage, schoolactiviteiten en
bijkomende kosten).
De vergoeding bedraagt:
 voor kinderen op het basisonderwijs maximaal € 135,- per kind per schooljaar;
 voor kinderen op het voortgezet onderwijs en MBO maximaal € 270,- per kind per
schooljaar.
Vul de onderstaande gegevens in:
Voor wie?
(geboortedatum)

Welke kosten?

Basis- of voortgezet
onderwijs of MBO?

Fietsregeling (schoolgaande kinderen in de leeftijd van 6 tot 18 jaar)
U kunt een vergoeding krijgen voor uw thuiswonende schoolgaande kinderen in de leeftijd 6 tot 18
voor de aanschaf van een fiets. De vergoeding hiervoor bedraagt maximaal
€ 260,-. U kunt per kind maximaal 1 keer per 5 jaar een vergoeding aanvragen voor de aanschaf
van een fiets.
Vul de onderstaande gegevens in:
Voor wie? (Naam en geboortedatum)

Computerregeling
U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de computerregeling voor:
 uw thuiswonende schoolgaande kinderen in de leeftijd 8 tot 18 voor de aanschaf van een
computer, laptop of iPad. De vergoeding bedraagt maximaal € 455,-. U kunt voor
maximaal 2 kinderen per gezin een vergoeding aanvragen voor de aanschaf van een
computer. Dit kan 1 keer per 5 jaar en beide kinderen moeten aan de leeftijdseis voldoen.
 Overige huishoudens. Hierbij geldt tevens dat u langdurig (3 jaar) op een laag inkomen
moet zijn aangewezen en dat aangetoond moet worden dat het geld wordt besteed aan
een computer. De vergoeding bedraagt maximaal € 455,- en u kunt de vergoeding
maximaal 1 keer per 5 jaar aanvragen

Kruis aan wat voor u van toepassing is en voeg de gevraagde bewijsstukken bij dit formulier:

Ik vraag de vergoeding aan voor mijn thuiswonend schoolgaand kind in de leeftijd van 8 tot 18 jaar
Voor wie? (Naam en geboortedatum)

Ik vraag de vergoeding aan voor mijzelf of mijn partner en heb geen kinderen in de leeftijd tussen
de 8 en 18 jaar
Als bewijsstuk bijvoegen:
- Jaaropgaaf 2016, 2017, 2018

Individuele inkomenstoeslag
U kunt mogelijk in aanmerking komen voor de individuele inkomenstoeslag, wanneer u tussen de 21
jaar en de pensioengerechtigde leeftijd bent en langer dan 3 jaar van een laag inkomen en vermogen
leeft. Daarbij is het ook van belang dat u geen uitzicht heeft op inkomensverbetering en u geen
studiefinanciering ontvangt.
Met deze vergoeding kunt u bijvoorbeeld uw kapotte wasmachine vervangen of laten repareren.
De vergoeding voor 2019 bedraagt:
 voor een alleenstaande € 416, voor een alleenstaande ouder € 520, voor gehuwden/ samenwonenden € 572,-

Kruis aan wat voor u van toepassing is en voeg de gevraagde bewijsstukken bij dit formulier:

Ik vraag de individuele inkomenstoeslag voor het eerst aan.
Als bewijsstuk bijvoegen:
Jaaropgaven 2016, 2017 en 2018

Ik heb vorig jaar ook de individuele inkomenstoeslag ontvangen.
Als bewijsstuk bijvoegen:
Jaaropgaaf 2018

Bijzondere bijstand
U kunt door omstandigheden voor noodzakelijke kosten komen te staan die u zelf niet kunt betalen.
Voor noodzakelijke kosten die voortvloeien uit bijzondere omstandigheden biedt de gemeente in een
aantal gevallen financiële hulp aan in de vorm van bijzondere bijstand. Wij beoordelen aan de hand
van uw persoonlijke situatie of u hiervoor in aanmerking komt.
Dit zijn kosten die bijzonder noodzakelijk zijn en niet door uzelf (volledig) betaald kunnen worden.
Kosten zoals eten, drinken, gas, water en licht, woninginrichting zijn normale kosten. Deze moet u uit
uw eigen inkomen betalen. Daarnaast dient u bijzondere bijstand aan te vragen voordat de kosten zijn
voldaan.
Vul uw gegevens in en licht toe waarom de gevraagde bijstand noodzakelijk is.
Voeg ook bewijsstukken toe.
Voor wie?
(geboortedatum)
-

Welke kosten?

-

Bedrag
€
€
€
€
€

Verplicht invullen: reden van de aanvraag

Collectiviteitsregeling Zorg en Zekerheid
U kunt bij de gemeente Beverwijk gebruik maken van de collectieve zorgverzekering via Zorg en
Zekerheid. De gemeente betaalt een groot gedeelte van uw premie voor de zorgverzekering en het
verplicht eigen risico ter hoogte van € 385,- is daarbij meeverzekerd. Daarnaast profiteert u van veel
extra dekkingen. De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en twee
verschillende aanvullende verzekeringen. U kunt daarbij de zorg kiezen die bij u past.
U kunt zich hiervoor aanmelden via www.gezondverzekerd.nl

Vergoeding zorgverzekering (aanvullende verzekering)
U kunt bij de gemeente Beverwijk gebruik maken van de collectieve zorgverzekering via Zorg en
Zekerheid. De gemeente betaalt een gedeelte van uw zorgverzekering en u profiteert van extra’s.
Wanneer u zich wegens omstandigheden niet kan of wil aansluiten bij de collectieve zorgverzekering
van de gemeente en u er toch voor kiest een andere aanvullende verzekering af te sluiten, kunt u
mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding.
De collectieve zorgverzekering van de gemeente is een voorliggende voorziening.

Kruis aan wat voor u van toepassing is en voeg de gevraagde bewijsstukken bij dit formulier:

Ik vraag een vergoeding in de premiekosten voor de aanvullende verzekering aan voor:
mijzelf;
mijn partner.
Als bewijsstuk bijvoegen:
Polisblad zorgverzekering 2019

Kruis aan wat van toepassing is. In kolom 2 staat welke bewijsstukken ingeleverd moeten
worden.

Inkomen
In te leveren bewijsstukken van alle
gezinsleden vanaf 18 jaar


Laatste uitkeringsspecificatie



Beschikking voorlopige teruggaaf
Belastingdienst

Alimentatie




Laatste bankafschrift bijschrijving alimentatie
Beslissing rechtbank

Loondienst



Laatste loonspecificatie. Bij wisselende
inkomsten: laatste 3 specificaties

Betaalrekeningen
Spaarrekeningen
Effectenrekeningen



Afschriften van de laatste twee maanden
van alle bankrekeningen van alle
gezinsleden (ook minderjarige kinderen)

Auto/Motorfiets
Bromfiets / Scooter




Kopie kentekenbewijs
Kilometerstand: ……………..

Eigen woning (ook in buitenland)






WOZ waarde/ taxatierapport woning
Hypotheekschuld
Opgave hypotheeklasten (rente en
aflossing)
Opgave voorlopige teruggave belastingen



Bewijs van waarde van de bezittingen



Bewijs van de openstaande schuld(en)



Kopie geldig identiteitsbewijs
(identiteitskaart of paspoort) van uzelf en/of
partner. Let op: een rijbewijs is geen geldig
identiteitsbewijs voor deze aanvraag.

Uitkering (bijvoorbeeld AOW.
pensioen, WW,
WAO/WIA/Wajong
Heffingskortingen
Belastingdienst

Bezittingen en schulden

Overige bezittingen, bijvoorbeeld
boot,
caravan, sieraden en
levensverzekeringen
Schulden
Overige bewijsstukken

Overig
Legitimatiebewijs

AWBZ instelling
Bewindstelling,
beschermingsbewind of
budgetbeheer

1.

Beschikking eigen bijdrage CAK



Beschikking rechtbank
Opgave kosten

Ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren bovenstaande gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en
er mee bekend te zijn dat:

hij/zij zich door het verstrekken van onjuiste gegevens en/of door het achterhouden van de
van belang zijnde gegevens schuldig maakt aan een strafbaar feit;

de hierdoor ten onrechte uitgekeerde vergoedingen worden teruggevorderd, dat de
gemeente dan een boete oplegt en dat daarnaast tot strafvervolging kan worden
overgegaan;

de gemeente de verstrekte gegevens controleert bij andere instanties;

de verstrekte gegevens worden opgenomen in een persoonsregistratie.
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

Inleveradres:
Persoonlijk afgeven:
Stadhuis
Stationsplein 48
1948 LC Beverwijk
e-mail: info@beverwijk.nl

Per post:
Gemeente Beverwijk
Team Bijzondere bijstand
Postbus 450
1940 AL Beverwijk

