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MINIMAREGELING(EN) AANVRAGEN 2016
Activiteitenfonds, Bijkomende studiekosten, Peuterspeelzaal en Individuele Inkomenstoeslag
DIT FORMULIER IS ALLEEN BESTEMD VOOR INWONERS VAN DE GEMEENTE HOOGEVEEN.

1.A. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER
BSN
Geslacht
Geboortedatum

 Man

 Vrouw

Naam
Straatnaam en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mail
1.B. PERSOONSGEGEVENS PARTNER
BSN
Geslacht
Naam

 Man

 Vrouw

1.C. GEZINSSAMENSTELLING
 Gehuwd/samenwonend
 Alleenstaande ouder
Aantal inwonende ten laste komende kind(eren) tot 18 jaar

 Alleenstaande

Inwonende meerderjarige kinderen (ouder dan 18 jaar):
Naam kind

Geboortedatum

Studie

Werk/inkomsten

Meerderjarige medebewoners:
Onder medebewoners verstaan we alle volwassenen (vanaf 21 jaar) die in uw woning wonen.
Bij relatie tot de aanvrager/partner geeft u aan in welke relatie deze medebewoner tot u en/of
uw partner staat, bijvoorbeeld kind, ouder, broer, zus, (onder-)huurder, verhuurder of
kostganger.
Naam

Relatie tot aanvrager/partner
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2. KRUIS AAN WELKE REGELING(-EN) U WILT AANVRAGEN

 Individuele inkomenstoeslag
(voor personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd)
U komt in aanmerking voor Individuele inkomenstoeslag wanneer u:
 een langdurig, laag inkomen heeft: u moet minimaal 36 maanden (3 jaar) een inkomen
hebben genoten, dat niet hoger is dan de toepasselijke bijstandsnorm
 geen in aanmerking te nemen vermogen heeft als bedoeld in art. 34 Participatiewet
 de afgelopen 12 maanden geen langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag
hebt ontvangen
 geen uitzicht heeft op inkomensverbetering en
 kunt aantonen wat u zelf hebt gedaan om uw inkomenssituatie te verbeteren.
Voor het aantonen van verbetering van uw inkomenssituatie moet(-en) u en
(indien van toepassing) uw partner de volgende vragen beantwoorden:
 Heeft u zich de afgelopen 12 maanden aantoonbaar ingespannen om werk te vinden of
om uw kansen op werk te vergroten? uzelf
 Ja
 Nee
partner
 Ja
 Nee

o

Heeft u in de afgelopen 12 maanden voor uw aanvraag een waarschuwing of maatregel
(verlaging van uw uitkering) gehad voor het niet nakomen van de verplichtingen die
horen bij een bijstandsuitkering?
uzelf
 Ja
 Nee
partner
 Ja
 Nee

o

Als u inkomsten heeft uit werk die lager zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm kunt
u dan aantonen dat u zich in de afgelopen 12 maanden heeft ingespannen om uw
inkomen te verhogen?
uzelf
 Ja
 Nee
partner
 Ja
 Nee

o

Heeft u de afgelopen 12 maanden een langdurigheidstoeslag of individuele
inkomenstoeslag ontvangen?
uzelf
 Ja
 Nee
partner
 Ja
 Nee

Als u eerder individuele inkomenstoeslag hebt ontvangen: peildatum………………………
Indien u sinds deze datum geen bijstandsuitkering ontvangt, moet u de laatste
jaaropgave(n) bijvoegen.
Als dit de eerste keer is dat u Individuele inkomenstoeslag aanvraagt, moet u
bewijsstukken overleggen van uw inkomen over de afgelopen 3 jaar en alle in uw bezit
zijnde afschriften van bankrekening(-en) van de maand waarin u de Individuele
inkomenstoeslag aanvraagt en
van dezelfde maand in de afgelopen 3 jaren.

 Activiteitenfonds 2016
Indien u geen uitkering ontvangt van de gemeente Hoogeveen moet u de volgende
gegevens in kopie inleveren:
o Een geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of een geldige
verblijfsvergunning
(de vóór- en achterzijde kopiëren). Alleen een rijbewijs is niet voldoende.
o Het laatste volgnummer met bijbehorende bladnummers van alle in uw bezit zijnde
bankrekening(-en)/IBAN: van uzelf, uw eventuele inwonende partner en/of uw ten laste
komende kinderen tot 18 jaar.
o Gegevens van uw huidige inkomsten: laatste loonstrook en/of (maand-)specificatie van
uw uitkering (WW, WAO, Wajong, ZW), heffingskorting, alimentatie, pensioen etc.
Als u alleen Activiteitenfonds 2016 (en/of 2015) aanvraagt, gaat u verder met invullen van het
formulier bij punt 3. en kunt u punt 4. overslaan.
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 Bijkomende studiekosten schooljaar 2016/2017
Op 1 augustus 2016 heb ik
 kind(eren) op de basisschool
 kind(eren) in het 1e jaar van het voortgezet onderwijs
 kind(eren) vanaf het 2e jaar van het voortgezet onderwijs
Naam

Geboortedatum

School

Kind 1
Kind 2
Kind 3
Als u voor het schooljaar 2015/2016 nog geen gebruik hebt gemaakt van deze regeling, dan
kan dat nog tot 1 april 2017 door onderstaande gegevens in te vullen
Op 1 augustus 2015 heb ik:
 kind(eren) op de basisschool
 kind(eren) in het 1e jaar van het voortgezet onderwijs
 kind(eren) vanaf het 2e jaar van het voortgezet onderwijs
Naam

Geboortedatum

School

Kind 1
Kind 2
Kind 3

 Peuterspeelzaal
Wat is de naam van uw kind(eren) die naar de peuterspeelzaal gaat(n)?
Naam

Geboortedatum

Kind 1
Kind 2
Kind 3
3. MIJN INKOMEN (art.32 Participatiewet)
 Ik ontvang een uitkering van Sociale Zaken.
 Ik ontvang een ander inkomen.
Onder inkomen wordt verstaan: laatste loonstrook en/of (maand-)specificatie van uw
uitkering (WW, WAO, Wajong, ZW), heffingskorting, alimentatie, pensioen etc.
4. MIJN VERMOGEN (art. 34 Participatiewet)
Onder vermogen verstaan wij: de waarde van de bezittingen waarover u beschikt of
redelijkerwijs kan beschikken minus de aanwezige schulden.
Uw vermogen kan bestaan uit:
o het saldo van alle bankafschriften van uzelf, uw eventuele inwonende partner en/of
uw ten laste komende kinderen tot 18 jaar
o een auto, motor of caravan
o antiek en overig vermogen.
Bedragen toegestane vermogen:
2016
o Alleenstaande
€ 5.920,00
o Alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend
€ 11.840,00
WONING
 Ik heb een huurwoning.
 Ik heb een eigen woning.

BIJ DE AANVRAAG BIJKOMENDE STUDIEKOSTEN, PEUTERSPEELZAAL EN INDIVIDUELE
INKOMENSTOESLAG MOET U DE VOLGENDE GEGEVENS IN KOPIE INLEVEREN:
o Het laatste volgnummer met bijbehorende bladnummers van alle in uw bezit zijnde
bankrekening(-en)/IBAN: van uzelf, uw eventuele inwonende partner en/of uw ten laste
komende kinderen tot 18 jaar.
o Indien u geen uitkering ontvangt van de gemeente Hoogeveen moet u een geldig
legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart of een geldige verblijfsvergunning
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o
o
o

(de vóór- en achterzijde kopiëren) inleveren. Alleen een rijbewijs is niet voldoende.
Als u geen bijstandsuitkering ontvangt, een bewijs van al uw huidige inkomsten.
Beslissing voorlopige teruggaaf van de belastingdienst (voor- en achterzijde).
Indien van toepassing bij schulden: schuldenoverzicht, contract lening,
aflossingsregeling(-en), correspondentie betalingsachterstanden, beschikking WSNP.

MIJN IBAN (REKENINGNUMMER)
U kunt het toegekende bedrag overmaken op IBAN (rekeningnummer)
VERKLARING EN ONDERTEKENING
Ik verklaar hierbij dat mijn totale vermogen niet hoger is dan het toegestane vermogen.
Ik verleen toestemming om mijn gegevens op te nemen in een geautomatiseerd bestand bij de
gemeente Hoogeveen.
Ik verklaar dit formulier volledig naar waarheid te hebben ingevuld. Ik heb niets verzwegen.
Ik weet dat het onjuist invullen van het formulier strafbaar is.
Ik stem ermee in dat de gemeente Hoogeveen mijn gegevens controleert bij andere instanties.
Datum

Handtekening

Handtekening partner

BEZWAAR
Indien u binnen acht weken na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking
daarop hebt ontvangen, dan kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen.
Dit geldt niet indien u bericht hebt ontvangen dat de afwikkeling van uw aanvraag langer
dan acht weken in beslag zal nemen.
U kunt het formulier inleveren bij de Gemeente Hoogeveen.

Overige informatie
Op het Werkplein Hoogeveen kunt u gebruik maken van onze service om gratis al uw zaken
te printen en te kopiëren.
Openingstijden Werkplein
Maandag, dinsdag, woensdag
09.00 – 13.00 uur met en zonder afspraak
13.00 – 17.00 uur alleen op afspraak
Donderdag
09.00 – 17.00 uur met en zonder afspraak
17.00 – 20.00 uur ingang Compagnieshuis alleen op afspraak
Vrijdag
09.00 – 13.00 uur met en zonder afspraak
Kijk voor de meest actuele openingstijden op www.hoogeveen.nl
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