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

AANVRAAG BIJZONDERE
BIJSTAND COMPUTER
IN NATURA VOOR
KINDEREN VAN 4 – 18 JAAR
GEMEENTE WESTLAND

In te vullen door de gemeente
cliëntnummer

werkprocesnummer

De gemeente Westland vindt het belangrijk dat schoolgaande kinderen ( in de leeftijd van 4 tot 18 jaar) ook thuis
gebruik kunnen maken van een computer ter ondersteuning van hun studie. Dit kost geld.
Als u deze kosten niet zelf kunt betalen, kunt u een aanvraag doen om een computer te ontvangen.
Met de term computer wordt ook bedoeld: desktop, tablet, laptop, software en printer.
Dit is bijzondere bijstand voor het verstrekken van een computer in natura.
Hiervoor is dit aanvraagformulier.
Nadat u een toekenningsbesluit op deze aanvraag hebt ontvangen, kunt u de computer met behulp van
de Westlandpas bestellen en afhalen bij een computerwinkel.
De adressen van de computerwinkels staan op de website van WestlandPas.
De aanvraag wordt ingediend en ondertekend door de ouder (hoofdaanvrager) samen met de echtgeno(o)t(e)) /
partner

Bij de vragen waar de aanduiding ‘ik’ staat wordt ook ‘wij’ bedoeld.
1. Persoonlijke gegevens

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

echtgeno(o)t(e)) / partner

voor- en achternaam
geboortedatum
burgerservicenummer (BSN)
telefoonnummer
e-mailadres
U moet een kopie van het legitimatiebewijs van u en uw partner meesturen.
2. Omschrijving aanvraag
Ik verzoek om bijzondere bijstand voor het verstrekken van een computer in natura.
Het gaat om een computer voor :
voor- en achternaam kind
geboortedatum

(onder computer wordt ook verstaan: software, laptop, software, printer, tablet)
Voorwaarde: de school van uw kind verstrekt geen computer
3. Voorliggende voorziening

div136-080514SAMINK

Is er door de school van het kind een computer aan het kind verstrekt?
ja, maar dat is niet voldoende omdat…
nee
U moet met een mail van de school van uw kind aantonen dat school geen computer heeft verstrekt.
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4. Verklaring computers
Ik verklaar
dat er voor het kind waarvoor deze aanvraag is, niet eerder, of langer geleden dan 5 jaar, een aanvraag voor bijzondere bijstand voor een computer is ingediend.
dat het aantal aanwezige computers in het gezin lager is dan 3 computers,
of deze zijn ouder dan 5 jaar.

5. Inkomensverklaring
Ik verklaar dat ik een bijstandsuitkering ontvang(en) van de gemeente Westland op
grond van de Participatiewet.
Ik ontvang geen maandelijkse bijstandsuitkering van de gemeente Westland en vul
daarom een inlichtingenformulier in.

6.

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 team inkomen
Antwoordnummer 25
2670 VB Naaldwijk

