Aanvraagformulier maatschappelijke participatie 201925oen
Waarom dit formulier?
De gemeente vind het belangrijk dat iedereen kan meedoen aan sport, school en cultuur. De gemeente kan de bijdrage
voor maatschappelijke participatie alleen op aanvraag verlenen. Wij verzoeken u daarom het formulier compleet en
ondertekend terug te sturen. Wij zullen uw aanvraag schriftelijk afhandelen. Pas als alle noodzakelijk gegevens bekend
zijn, krijgt u binnen 8 weken een besluit.
Inleveren
Stuur dit formulier met uw handtekening en de noodzakelijke bewijsstukken zo snel mogelijk op naar:
Gemeente Bergen
Backoffice Participatiewet o.v.v. MP
Antwoordnummer 1703
1850 VD Bergen

?
1. MIJN GEGEVENS
Aanvrager

Partner

Geboortedatum

School en klas

Voorletters en achternaam
Geboortedatum
Burgerservicenummer (BSN)
Telefoonnummer
2. INWONENDE KINDEREN TOT 18 JAAR
Naam
1.
2.
3.
3. GEZINSINKOMEN EN GEZINSVERMOGEN
Ik ontvang een bijstandsuitkering van de gemeente Bergen op grond van de Participatiewet. U hoeft geen
inkomens- en/of vermogensgegevens mee te sturen.
Ik ontvang geen bijstandsuitkering van de gemeente Bergen maar ik heb in 2018 op grond van de regeling
individuele inkomenstoeslag, tegemoetkoming chronisch zieken en/of bijzondere bijstand een toekenning
gekregen. U hoeft geen inkomens- en/of vermogensgegevens mee te sturen.
Ik ontvang geen bijstandsuitkering van de gemeente Bergen. Heeft u in 2018 geen vergoeding op grond van
de regeling individuele inkomenstoeslag, tegemoetkoming chronisch zieken en/of bijzondere bijstand
ontvangen? Voeg dan bewijsstukken toe met betrekking tot het gezinsinkomen en het gezinsvermogen (zie
hiervoor Bijlage Bewijstukken).
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4. KOSTENSOORTEN VOOR PERSONEN VAN 18 JAAR EN OUDER

Graag ontvangen wij bewijsstukken van de gevraagde kostensoorten. U kunt hierbij denken aan een
kopie van uw museumkaart of een betaalbewijs van uw deelname aan een sportactiviteit.
Omschrijving

Vergoeding

Voor wie?
1……………………………………………….

Museumkaart

€ 54,95 per persoon
2……………………………………………….

Treinabonnement (de dal
voordeelkaart)

Maximaal:
€ 50,00 per persoon

1……………………………………………….
2……………………………………………….
1……………………………………………….

Lidmaatschap bibliotheek

Per persoon:
€ 25,00 (18 t/m 20 jaar)
€ 49,50 (21 t/m 64 jaar)
€ 37,00 (65+)

Abonnement van Wonenplus van
Stichting Welzijn Bergen

Per huishouden:
€ 30,00
€ 20,00 (huurders Kennemer
Wonen)

Ik huur een woning van Kennemer
Wonen
Ik huur geen woning van Kennemer
Wonen

Deelname één vereniging of
activiteit (inclusief accessoires)

€ 150,00 per persoon

2……………………………………………….

1……………………………………………….
2……………………………………………….

5. KOSTENSOORTEN VOOR OUDERS MET KINDEREN TOT 18 JAAR

Graag ontvangen wij bewijsstukken van de gevraagde kostensoorten.
Omschrijving

Vergoeding

Voor wie?
1……………………………………………….

Cultureel Jongeren Paspoort
(CJP)

€ 17,50 per kind

Tegemoetkoming schoolkosten

1……………………………………………….
Per kind:
€ 100,00 (basisonderwijs)
2……………………………………………….
€ 125,00 (voortgezet onderwijs)
€ 200,00 (middelbaar
3……………………………………………….
beroepsonderwijs)

2……………………………………………….

4……………………………………………….
1.
Museumkaart

€ 27,50 per kind
2.

Bioscoopbon

€ 10,00 per kind (3 t/m 17 jaar)
en de ouders

Bergen Aanvraagformulier MP 2019.01 (01 2019)

Aantal personen (kinderen plus eventueel
ouders):........................................................

Laptop (inclusief software, printer
en USB-stick)

€ 600,00 per huishouden

U heeft geen PC en/of laptop
U heeft een PC en/of laptop ouder dan
5 jaar

Let op: als u een laptop aanvraagt dient u een proforma nota in te leveren. De vergoeding voor de laptop
wordt rechtstreeks uitbetaald aan de leverancier. U krijgt bericht van de leverancier wanneer u de laptop
kunt ophalen.
Jeugdsportfonds / Jeugdcultuurfonds
Via het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds kunt u voor kinderen van 4 t/m 17 jaar een bijdrage voor sport en
cultuur (muziek, zang, dans, scouting) aanvragen. Ook een vergoeding voor zwemles is mogelijk. Een aanvraag
voor het Jeugdsport- of cultuurfonds kunt u indienen via een intermediair; een professional die nauw betrokken is
bij uw gezin. Denk hierbij aan de school van uw kind, de huisarts, de buurtsportcoach, of de gezinscoach.
Meer informatie op www.jeugdsportfonds.nl en www.jeugdcultuurfonds.nl.
6. BETAALWIJZE
Uitbetaling op IBAN
Let op: als er sprake is van bewindvoering wordt het geld overgemaakt aan de bewindvoerder.
7. VERKLARING EN ONDERTEKENING
Ondergetekende(n) verklaart / verklaren het volgende:
Ik heb dit formulier volledig en geheel naar waarheid ingevuld. Ik weet dat het onjuist of onvolledig invullen
van dit formulier tot een boete kan leiden, ten onrechte verstrekte bijstand wordt teruggevorderd en onder
omstandigheden kan leiden tot strafrechtelijke vervolging. Het is mij bekend dat de gemeente op grond van de
Participatiewet de gegevens moet controleren.
In de aanvraag verleent ondergetekende het college een machtiging om onderzoek in te stellen naar de
juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens en zo nodig naar andere gegevens die noodzakelijk zijn
voor de verlening dan wel de voortzetting van bijstand.
Aanvrager
Partner
Datum
Handtekening
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Bijlage Bewijsstukken

IN TE LEVEREN BEWIJSSTUKKEN met betrekking tot inkomen en vermogen.
Indien u geen bijstandsuitkering van de gemeente Bergen ontvangt en in 2016 ook geen
toekenning hebt gekregen op grond van een regeling bijzondere bijstand, dan dient u
onderstaande bewijsstukken mee te sturen met uw aanvraag.
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
Een kopie van bewijsstukken van uw inkomen (tot het inkomen behoort ook pensioen, alimentatie,
voorlopige teruggave Belastingdienst)
Bank- en giro afschriften van alle bankrekeningnummers van de laatste 3 maanden van u en alle
gezinsleden tot 18 jaar. Ook rekeningen met weinig- of geen saldo en inclusief vermelding van huidig
saldo
Indien van toepassing, een kopie van de afgesloten lijfrentepolis of levensverzekering
Indien van toepassing, een kopie van alle openstaande schulden en betalingsachterstanden en
aflossingen
Indien van toepassing, voor overige bezittingen (auto, motor, caravan, boot of onroerend goed )
een kopie van het kentekenbewijs en/of taxatiewaarde
Indien van toepassing, voor overige bezittingen (aandelen of obligaties) een kopie afschrift van de
aandelenportefeuille
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