Postadres:
Postbus 150,
2670 AD Naaldwijk
Bezoekadres:
Verdilaan 7
2671 VW Naaldwijk
T 14 0174
E info@gemeentewestland.nl

AANVRAAG
BIJZONDERE BIJSTAND

GEMEENTE WESTLAND

In te vullen door de gemeente
cliëntnummer
1.

werkprocesnummer

Persoonlijke gegevens
Hier worden de gegevens gevraagd zoals die bekend zijn bij de Basisregistratie Personen (BRP).
Partners/weduwen moeten (ook) hun geboortenaam vermelden.
hoofdaanvrager

echtgeno(o)t(e)) / partner

voor- en achternaam
geboortedatum
burgerservicenummer (BSN)
telefoonnummer
e-mailadres
afwijkend verblijfadres
2. Omschrijving aanvraag
ik/wij verzoeken om bijzondere bijstand in de kosten van:

U moet bewijsstukken van uw inkomen over de afgelopen 3 maanden meesturen
3. Toelichting aanvraag
waarom vraagt u bijstand voor deze kosten?

4. Voorliggende voorziening
heeft u geprobeerd de kosten eerst via een andere instantie vergoed te krijgen?
ja, namelijk

(bewijsstuk zoals een kopie van de afwijzingsbrief bijvoegen)

nee
5. Inkomsten
ontvangt u een Participatiewet-uitkering van de gemeente?
- zo “ja” ga verder na vraag 7.

ja

nee

div136-080514SAMINK

- zo "nee", ga naar vraag 5a.
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5a. Inkomsten
soort inkomen van u en/of uw echtgeno(o)t(e)/partner

per week / maand
/ jaar

netto inkomen
€

per

€

per

€

per

per
€
U moet bewijsstukken van uw inkomen over de afgelopen 3 maanden meesturen
6. Vermogen
Hieronder moet u te vermelden wat uw vermogen is. Vermogen is onder andere spaargeld, aandelen, een koopwoning, een
auto, een boot of een nog niet uitbetaalde erfenis. Met een klein vermogen kunt u toch voor bijzondere bijstand in aanmerking
komen. Op de website van de gemeente kunt u nakijken wat het bedrag is wat u maximaal aan vermogen mag hebben (zoek
op: bijzondere bijdrage, minima).
h o o f d a a n v r a g er
soort vermogen

omschrijving

saldo/waarde

saldo IBAN-rekening ¹

€

saldo IBAN-rekening

€

saldo IBAN-rekening

€

auto, kenteken:

-

-

€

koopwoning, adres:

€

aandelen, waarde:

€

overig, namelijk:

€

U moet bewijsstukken van uw vermogen meesturen. Van uw IBAN-rekening(en) een overzicht van de afgelopen 3 maanden.
echtgeno(o)t(e) / partner
soort vermogen

omschrijving

saldo/waarde

saldo IBAN-rekening ¹

€

saldo IBAN-rekening

€

saldo IBAN-rekening

€

auto, kenteken:

-

-

€

koopwoning, adres:

€

aandelen, waarde:

€

overig, namelijk:

€

overig, namelijk:

€

U moet bewijsstukken van uw vermogen meesturen. Van uw IBAN-rekening(en) een overzicht van de afgelopen 3 maanden.
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Als u schulden heeft, kunnen deze soms van uw vermogen worden afgetrokken.
soort schuld

naam

restant schuld

schuld bij:

€

schuld bij:

€

schuld bij:

€

schuld bij:

€

schuld bij:

€
U moet bewijsstukken meesturen waaruit blijkt dat u een schuld echt moet terugbetalen

7.

Betaling bijzondere bijstand
ik wil de bijstand uitbetaald krijgen
op mijn IBAN-rekening
rechtstreeks aan een derde genaamd
IBAN-rekening
woonplaats

8.

Ondertekening
Ik verklaar dat ik dit formulier volledig, zonder bezwaren, naar waarheid heb ingevuld. Ik weet dat foute of onvolledige gegevens gevolgen kunnen hebben voor mijn uitkering. Ook riskeer ik hiermee een boete. Verder begrijp ik dat het geven van
foute informatie strafbaar is. Hiervan kan het college aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.
plaats
datum
handtekening hoofdaanvrager
handtekening echtgeno(o)t(e) / partner

Formulier samen met de bewijsstukken zonder postzegel opsturen naar:
Gemeente Westland
Cluster Dienstverlening, afdeling Inkomen
Antwoordnummer 25
2670 VB Naaldwijk

