Sociaal Team

Aanvraagformulier bijzondere bijstand / regeling
minima voor cliënten met ander inkomen dan
bijstand.
Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U kunt het formulier samen met uw bijlagen inleveren
bij het Sociaal Team in het gemeentehuis of opsturen naar:
Gemeente Texel, t.a.v. Sociaal Team, Postbus 200, 1790 AE DEN BURG
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met het Sociaal Team, telefoon: 14 0222.

1. Ik wil graag in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor
Eigen bijdrage rechtshulp

Maatschappelijke participatie kinderen

Reiskosten

Onderwijsondersteuning / huiswerkbegeleiding

Eigen bijdrage medische kosten (geen eigen risico)

Laptopregeling kinderen

Individuele Inkomenstoeslag

Zwempakket (A+B diploma Molenkoog/Calluna)

Premie aanvullende zorgverzekering

Anders, namelijk

Maatschappelijke participatie volwassenen

Anders, namelijk

2. Persoonsgegevens
Aanvrager

M

V

Partner

M

V

Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
BSN
Straat en huisnummer
Postcode + woonplaats
Emailadres
Telefoonnummer

3. Inkomen
Van mijzelf
Vakantie

Bedrag

netto

-toeslag

netto

-toeslag

Loon

€

€

€

€

WAO/WIA/WAJONG

€

€

€

€

AOW

€

€

€

€

Pensioen / VUT

€

€

€

€

Alimentatie

€

€

€

€

Soort inkomen

Naam werkgever/uitkeringsinstantie

Bedrag

Per

Van mijn partner
Per

Vakantie
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4. Vermogen
Mijn / ons vermogen bedraagt meer dan
Echtpaar / alleenstaande ouder

€

11.880,00

Ja

Nee

Alleenstaande

€

5.940,00

Ja

Nee

5. Eigen woning
WOZ-waarde van de woning

€

Rente per jaar

€

Huidige hoogte hypotheek

€

Huidige waarde spaarverzekering in verband met eigen woning

€

6. Bank- / girorekening
IBAN

Ten name van

7. Ondertekening
Dit formulier is volledig en naar waarheid ingevuld.
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Datum ondertekening

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

In te leveren bewijsstukken als u een ander inkomen dan bijstand en/of IOAW/IOAZ heeft
Ingeleverd

In verband met eigen woning

Kopie geldig identiteitsbewijs

Hypotheekakte

Inkomensgegevens (laatste maand)

Jaaroverzicht rentebetaling

Bankafschriften alle rekeningnummers (laatste maand)

WOZ-beschikking

Polis zorgverzekering

Opbouw spaarverzekering

Bewijsstukken actuele schulden
Bewijsstukken van de aangevraagde kosten
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