Verzoek tot inkomensondersteuning 2017
Kruis hieronder aan welke regeling(en) u wilt aanvragen
GelrePas
collectieve aanvullende zorgverzekering (CAV)
regeling indirecte schoolkosten voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar
Indien u denkt voor meerdere regelingen in aanmerking te komen, moet u alle vragen beantwoorden.
Als u gehuwd bent en/of met iemand een gezamenlijke huishouding voert, moet deze persoon het
formulier ook ondertekenen en invullen.
Stuurt u het formulier met bewijsstukken op naar:
Gemeente Rheden
Domein sociaal, team toegang
Postbus 9110
6994 ZJ De Steeg
U kunt het formulier ook afgeven in het gemeentehuis of in één van de servicecentra in Velp of Dieren.
De GelrePas 2017 kunt u aanvragen tot 1 december 2017. De gemeente heeft 8 weken
afhandeltijd. Vraagt u dus tijdig aan.
De regeling schoolkosten kunt u aanvragen tot en met 31 januari 2018.
Let u er goed op dat de aanvraag compleet is, met alle bewijsstukken, anders wordt de
aanvraag niet in behandeling genomen.
Dit formulier wordt gescand, gebruik daarom een duidelijk schrijvende pen.
Heeft u een geldig identiteitsbewijs (ID-bewijs)?
Zo ja, welk:

ja

een identiteitskaart

nummer

een paspoort

nummer

een verblijfsvergunning

nummer

nee *

*Indien u niet in het bezit bent van een geldig ID-bewijs, nemen wij uw aanvraag niet in
behandeling. U moet een kopie van uw ID-bewijs meesturen.
1

Persoonsgegevens

Aanvrager

Partner

Achternaam en voorletters :
Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

Burgerservicenummer

:

E-mail adres

:
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___________________________ ____________________________

scancode

IO;INK;001;

formuliernummer

DSSTO003/11-01-2017

2

Ontvangt u bijstand of kreeg u al kwijtschelding gemeentelijke belastingen?

Ontvangt u of uw partner een maandelijkse bijstandsuitkering (Participatiewet) van de
gemeente? (hebt u IOAW of IOAZ, dan “nee” invullen)
ja
Heeft u of uw partner over het jaar 2016 of 2017 kwijtschelding van de
gemeentelijke belastingen ontvangen?
ja

nee
nee

Indien u een van deze vragen met ‘ja’ beantwoordt: ga door naar vraag 5.
Indien u beide vragen met ‘nee’ beantwoordt: ga door naar vraag 3.
3

Inkomen van u of uw partner (zonder vakantiegeld)

Vul al uw netto inkomsten in (loon, uitkering, alimentatie, bijverdiensten enz.)
Uzelf
Partner
Arbeid in loondienst

€

€

WW

€

€

WAO, WIA, Wajong

€

€ ____

AOW

€

€

Pensioen(en)

€

€

Studiefinanciering

€

€

Alimentatie mijzelf

€

€

Alimentatie kinderen

€

€

Heffingskorting belasting* €

€

Andere inkomsten

€

€

*huurtoeslag en zorgtoeslag hoeft u niet in te vullen
Stuur de laatste betalingsspecificatie mee, inclusief een kopie van de belastingteruggave (ook de achterkant)

4

Bezittingen van u en uw partner

Overzicht van alle bank-, spaar- en creditcardrekeningen.
Hier dient u alle rekeningnummers van uzelf, uw partner en uw minderjarige kinderen (onder de 18) te vermelden.
Stuur van alle rekeningnummers de complete afschriften van de afgelopen maand mee met alle bladzijden.
U mag de omschrijvingen van uw inkomsten en uitgaven NIET onleesbaar maken.

IBAN-rekeningnummer

Ten name van

Saldo

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|

€

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|

€

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|

€

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|

€

|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|

€

Contanten

€__

Overige vermogensbestanddelen (auto, caravan, polissen etc.)

€ ______

Vermogensgrens voor een alleenstaande € 5.940,- / alleenstaande ouder of echtpaar € 11.880,-
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scancode

IO;INK;001;

formuliernummer

DSSTO003/11-01-2017

5

Leef- en woonsituatie

Leefsituatie:
Ik ben alleenstaande
Wij zijn gehuwd/geregistreerd partners/samenwonend/voeren een gezamenlijke huishouding
Ik vorm een éénoudergezin met mijn minderjarige kinderen onder de 18 jaar voor wie ik
kindgebonden budget ontvang
anders, namelijk _____________________________________________________________
Woonsituatie:
Ik woon in een huurwoning/op kamers/in de kost
Ik woon in een woning, woonwagen of schip in eigendom
Ik heb kostgangers, het aantal is ________________________
Ik heb onderhuurders, het aantal is ______________________
Ik hoef geen huur of hypotheek te betalen (mijn ex betaalt, ik ben kraker, etc)
Anders, namelijk: ______________________________________________________________
6

Menzis of Zilveren Kruis zorgverzekering, alleen indien u CAV aanvraagt

Wat is/zijn uw polisnummer(s) bij Menzis

_____________

Wat is/zijn uw polisnummer(s) bij Zilveren Kruis

_____________

Stuur een kopie mee van de polis. U kunt alleen in aanmerking komen voor de CAV als u aanvullend verzekerd bent.

7

WSNP en minnelijke schuldregeling via de gemeente

U hebt een hoger inkomen maar u bent toegelaten tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
(WSNP). Of u bent geholpen door de gemeente en er is een akkoord met de schuldeisers gesloten
(er is een minnelijk schuldsaneringstraject voor u getroffen).
Is dit in 2017 op u van toepassing?
Welk bedrag moet u iedere maand aflossen?

ja

nee *

€ ___________

Stuur een kopie mee van de brief van de rechtbank waarin staat dat u tot de WSNP bent toegelaten. Of de brief van
de schulddienstverlener van de gemeente waarin staat dat de schuldeisers akkoord zijn gegaan met de regeling.

8

Invullen als u indirecte schoolkosten aanvraagt voor kinderen van 4-17 jaar

Voor welke kinderen vraagt u indirecte schoolkosten aan? Zet een kruisje bij basisschool óf voortgezet
onderwijs. Vul in voor welke kosten u de aanvraag doet en het totale bedrag per kind. U krijgt maximaal
€ 75,- voor een kind op de basisschool en € 175,- voor een kind op het voortgezet onderwijs.
Naam kind basis
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voort- de kosten die u aanvraagt
gezet

scancode

IO;INK;001;

bedrag

formuliernummer

DSSTO003/11-01-2017

De regeling is bedoeld voor indirecte schoolkosten. Bij voorbeeld schrijfgerei, schriften, schooltas,
ouderbijdrage, gymkleding, huur van een kluisje etc. U hoeft geen rekeningen mee te sturen. Wel moet u
de bonnen bewaren want die kunnen tot een jaar na aanvraag worden opgevraagd. Als bij deze
steekproefcontrole blijkt dat u de rekeningen niet heeft, moet u het bedrag terugbetalen.
Voor schoolkosten zoals fiets, computer of schoolkamp en schoolreis kunt u terecht bij Stichting
Leergeld Arnhem.
Voor sportkosten voor scholieren kunt u terecht bij het Jeugdsportfonds.

9

Betaling uitkering (alleen invullen als u schoolkosten aanvraagt)

Op welke IBAN- rekening wilt u de schoolkosten ontvangen:
|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|
Ten name van:
10

________

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Hebt u een bewindvoerder, mentor of curator?
nee
ja (vul in)
Naam en adres van deze bewindvoerder, mentor of curator:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
11

Ondertekening

Ik verklaar dat:
-

ik
ik
ik
ik

alle vragen volledig en naar waarheid heb ingevuld;
weet dat ik bij verzwijging of vervalsing strafrechtelijk kan worden vervolgd;
weet dat bij onjuist verstrekte gegevens of inlichtingen de bijdrage wordt teruggevorderd;
geef hierbij toestemming om mijn gegevens bij derden te laten controleren.

Datum

Plaats

Handtekening aanvrager

Handtekening partner
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scancode

IO;INK;001;

formuliernummer

DSSTO003/11-01-2017

