REGELING MEEDOEN IN BEST
Aanvraagformulier
Dorpsplein 2
Postbus 50
5680 AB Best

Tel.: 14 0499
Fax: 0499 - 360232
info@gemeentebest.nl
www.gemeentebest.nl
IBAN: NL08 BNGH 0285 0010 51

1. Persoonsgegevens en ondertekening

BTWnr: NL001902623B02

Aanvrager

Partner

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Naam + voorletters
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Telefoonnummer
Mobiel nummer
Heeft u de Nederlandse
nationaliteit?
Zo nee, heeft u een
verblijfsvergunning?

❏ Ja ❏ nee, nl.

❏ Ja ❏ nee, nl.

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

❏ Ja ❏ nee

❏ Ja ❏ nee

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs/paspoort/verblijfsvergunning van uzelf en uw partner (indien
deze nog niet in het bezit van de gemeente Best is). Een rijbewijs is voor ons geen geldig legitimatiebewijs.
•

•

Ik heb dit gehele formulier naar waarheid ingevuld (en ik weet dat het niet, of niet volledig verstrekken
van gegevens die van belang zijn voor het recht op uitkering kan leiden tot een maatregel, beëindiging
van de uitkering, terugvordering van de uitkering en strafvervolging).
Ik ben er mee bekend dat de verstrekte gegevens bij andere instanties worden gecontroleerd en
worden opgenomen in een persoonsregistratie.

_____________________________________________

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(Datum)

(Handtekening aanvrager)

(Handtekening partner)

Ondergetekende is gemachtigd door de aanvrager(s) tot het doen van deze aanvraag.
(Alleen in te vullen als de aanvraag niet door de aanvrager zelf is ingevuld.)
Naam

:

___________________________________________________________________________________________

Adres

:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode

:

________________________________________________________________________________________

Telefoonnummer :

Woonplaats :

________________________________________________________

__________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________

(Handtekening)

Voorletters :

2. Woonsituatie
Adres
:
Postcode + Woonplaats :
Woonsituatie
: ❏ Eigen woning ❏ Huur(woning/kamer/appartement)
Gezinssituatie

: ❏ Alleenstaand ❏ Alleenstaande ouder

 Inwonend  Instelling

❏ Gehuwd/samenwonend

Heeft u niet studerende medebewoners van 21 jaar of ouder?

❏ Nee

❏ Ja, hoeveel?

________________________

Heeft u studerende medebewoners van 21 jaar of ouder?

❏ Nee

❏ Ja, hoeveel?

________________________

Heeft u een commerciële relatie met uw medebewoners?

❏ Nee

❏ Ja

Let op: u kunt géén commerciële relatie hebben met uw bloed- of aanverwanten in de 1e en 2e graad.
Stuurt u de volgende bijlagen mee (indien deze nog niet in het bezit van de gemeente Best zijn)
Kopie (commerciële) huurovereenkomst
Ontvangt u een uitkering participatiewet?
Dan hoeft u onderstaande vragen niet meer te beantwoorden.
3. Inkomsten (exclusief vakantietoeslag)
Hier de inkomsten van uzelf en uw partner vermelden.
Achternaam

Voorletters

Geboortedatum Soort inkomen

Bedrag

______________________________________________________________

_____________________________

________________________________

_________________________________

€

_______________________

per wk/4w/mnd

______________________________________________________________

_____________________________

________________________________

________________________________

€

_______________________

per wk/4w/mnd

______________________________________________________________

_____________________________

________________________________

_________________________________

€

_______________________

per wk/4w/mnd

Stuurt u de volgende bijlagen mee
Bewijsstukken van het inkomen (loon, alimentatie, uitkering) en studiefinanciering over de peilmaand. (zie hievoor
de uitleg van de regeling achteraan dit formulier onder het kopje Voorwaarden)
4. Heffingskortingen
Ontvangt/ontvangen u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner/:
Een (voorlopige) teruggaaf heffingskorting(en) van de Belastingdienst?
❏ Ja
Zo nee, heeft/hebben u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner wel een verzoek
(voorlopige) teruggaaf heffingskorting(en) ingediend bij de Belastingdienst?
❏ Ja
Indien u een (voorlopige) teruggaaf heffingskorting(en) ontvangt, vermeld deze dan hieronder.

❏ nee
❏ nee

Soort heffingskorting

Op naam van

Bedrag

Per maand/jaar

________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

€

____________________________________

______________________________________

_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

€

____________________________________

______________________________________

________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

€

____________________________________

______________________________________

Stuurt u de volgende bijlagen mee
De meest recente beschikkingen van de belastingdienst.
5. Bedraagt uw gezamenlijk vermogen minder dan het vermogen als bedoeld
in artikel 34 van de Participatiewet?

❐ Ja

❐ nee

6. Hoe wilt u het geld ontvangen
Als de uitkering aan u is toegekend, maken we het over op onderstaande rekening.
IBANnummer

______________________________________________________________________________

ten name van

_________________________________________________________________________________________

Uitleg van de activiteitenvoorziening
De kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt moeten zijn gemaakt in verband met sociale, culturele en sportactiviteiten. De gemeente
Best vindt dat elke burger moet kunnen deelnemen aan deze activiteiten en zorgt daar met deze regeling voor.
Hierbij valt te denken aan kosten als: abonnement zwembad, lidmaatschap bibliotheek, contributies verenigingen, entreekosten voor attractieparken, concerten, theater en bioscoop, entree voor sportwedstrijden en festivals, abonnement krant, telefoonabonnement, kabelaansluiting, etc.
Het uitkeringsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Wat betekent dit voor u?
• De hoogte van de bijdrage voor u en uw eventuele partner bedraagt € 150 per jaar per persoon.
• Voor elke hele maand dat u in het jaar van aanvraag woonachtig bent in de gemeente Best, wordt een twaalfde deel van het bedrag zoals
hierboven genoemd toegekend.
• Om deze regeling laagdrempelig te houden behoeven de gegevens omtrent het vermogen niet ingeleverd te worden maar kunt u ermee
volstaan te verklaren dat u met uw vermogen onder de betreffende vermogensgrens valt. Achteraf worden de gegevens omtrent het vermogen evenals de gegevens omtrent de bestedingsverplichting steekproefsgewijs opgevraagd en gecontroleerd. Bewaart u dus alle gegevens goed!
Voorwaarden
• De aanvrager is woonachtig in Best.
• De aanvrager is op het moment van aanvragen 18 jaar of ouder. Voor een bijdrage voor uw kinderen onder de 18 jaar kunt u contact opnemen
met Stichting Leergeld.
• De aanvrager heeft geen recht op studiefinanciering op grond van de Wet op de Studiefinanciering 2000
• De bijdrage over enig jaar kan slechts tot en met 31 december van dat jaar aangevraagd worden.
• In de peilmaand bedraagt het inkomen van de aanvrager niet meer dan 110% van de toepasselijke bijstandsnorm.
• In de peilmaand beschikt de aanvrager niet over een vermogen dat hoger is als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.
• Voor een aanvraag die ontvangen is in de periode vanaf 1 januari tot 1 juli geldt als peilmaand de maand januari van het jaar, waarin de bijdrage
wordt aangevraagd.
• Voor een aanvraag die ontvangen is in de periode vanaf 1 juli tot en met 31 december geldt als peilmaand de maand juli van het jaar, waarin de
bijdrage wordt aangevraagd.
• Aan de bijdrageverstrekking wordt de verplichting verbonden deze te besteden aan de kosten waarvoor de aanvraag wordt ingediend.
• Omdat de kosten moeten worden aangetoond, dient de aanvrager de betaalbewijzen van de kosten te bewaren tot en met de vierde maand na het
einde van het jaar waarin de bijdrage is toegekend. NB: Voor internet, telefoon- en kabelaansluitingen mag u maximaal € 50,00 per persoon aan
bewijsstukken inleveren.
Vragen?
Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Sociale Zaken. Indien u een persoonlijk gesprek wenst, dient u daarvoor een afspraak te maken.
Bijstandsnormen
De hieronder genoemde bedragen gelden per maand en zijn inclusief vakantiegeld. Als gesproken wordt over 110% van het minimum moet u
deze bedragen dus met 1,1 vermenigvuldigen. De onderstaande bedragen van de bijstandsnormen kunnen in dit kalenderjaar wijzigen. Een
actueel overzicht van de bijstandsnormen kunt u ook vinden op www.gemeentebest.nl.

alleenstaande ouder/
alleenstaande
Jonger dan pensioen- € 1.052,32
gerechtigde leeftijd
Vanaf pensioen€ 1.176,25
gerechtigde leeftijd

gehuwden
samenwonenden
€ 1.503,31

2
kostendelers
€ 751,66

3
kostendelers
€ 651,43

4
kostendelers
€ 601,32

5
kostendelers
€ 571,26

€ 1.594,42

€ 797,21

€ 690,92

€ 637,77

€ 605,88

Vermogensgrenzen als bedoeld in artikel 34 PW
Alleenstaande
€ 6.225,00
Alleenstaande ouder
€ 12.450,00
Gehuwden/samenwonenden € 12.450,00

