AANVRAAGFORMULIER INKOMENSONDERSTEUNING 2018
Kruis hieronder aan welke regeling(en) u wilt aanvragen
GelrePas
regeling indirecte schoolkosten voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar
Vul dit formulier in. Voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen bij. Stuur het formulier en de stukken
naar:
Gemeente Rheden, Team Toegang
Antwoordnummer 965
6950 VX De Steeg
Een postzegel is niet nodig.
U kunt de aanvraag ook inleveren bij het gemeentehuis in De Steeg of bij één van de servicecentra in
Velp of Dieren.
Om deze regeling(en) te kunnen krijgen, moet uw inkomen en vermogen onder een bepaalde grens
liggen. De grenzen vindt u op www.rheden.nl/Inwoners/Werk_inkomen/Inkomensondersteuning. U kunt
ook bellen naar (026) 49 76 911.
Vul het formulier zo volledig mogelijk in en stuur alle gevraagde stukken op. Bij de pijltjes in dit
formulier kunt u zien wat u moet meesturen. Wanneer u geen stukken opstuurt kunnen wij u een
aanvraag niet behandelen.
Overal waar “u” of “uw” in het formulier staat, bedoelen we ook uw eventuele partner. Uw partner moet
ook dit formulier invullen en ondertekenen.
Met partner bedoelen wij uw echtgenoot of geregistreerde partner, maar ook de persoon met wie u een
zogenaamde gezamenlijke huishouding voert. U voert een gezamenlijke huishouding, wanneer u met één
meerderjarig persoon samen woont en zorg voor elkaar draagt.
Alles wat u invult op het formulier controleren wij. Wij gebruiken daarvoor de bewijsstukken die u
meestuurt. Uw gegevens worden opgenomen in de administratie van de gemeente.
Let op: Een GelrePas kunt u aanvragen tot 1 december van ieder kalenderjaar. Vraagt u na 1 december
de Gelrepas aan dan krijgt u pas vanaf 1 januari daarna de Gelrepas.
1

Persoonsgegevens

Aanvrager

Partner

Voorletters en Achternaam :
Adres

:

Postcode en woonplaats

:

Geboortedatum

:

Telefoonnummer

:

Burgerservicenummer

:

E-mail adres

:

Stuur een kopie mee van een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) van u en uw eventuele partner.
Ontvangt u een bijstandsuitkering van de gemeente Rheden, dan hoeft u dit alleen maar mee te sturen
als u in het afgelopen jaar een nieuw identiteitsbewijs heeft aangeschaft.
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Moet ik het hele formulier invullen?

Kruis hieronder de stelling aan die bij uw situatie past! Dan kunt u zien welke vragen u moet
beantwoorden.
Ik ontvang een bijstandsuitkering van de gemeente. Voor de Gelrepas hoeft u alleen nog vraag
10 te beantwoorden. Voor de Regeling indirecte schoolkosten vult u de vragen 8, 9 en 10 in.
Ik ontvang een IOAW- of IOAZ-uitkering van de gemeente. Voor de Gelrepas hoeft u alleen nog
vragen 5 en 10 te beantwoorden. Voor de Regeling indirecte schoolkosten vult u de vragen 5, 8, 9 en 10
in.
Ik heb dit kalenderjaar kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen gekregen. Voor de
Gelrepas hoeft u alleen nog vraag 10 te beantwoorden. Voor de Regeling indirecte schoolkosten vult u de
vragen 8, 9 en 10 in.
Geen van bovenstaande 3 stellingen is voor mij van toepassing. Voor de Gelrepas beantwoordt
u de vragen 3 t/m 7 en 10. Voor de Regeling indirecte schoolkosten moet u alle vragen beantwoorden.
3

Leefsituatie

Kruis aan wat uw leefsituatie is!
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 _____________________________________________________________
4

Inkomen van u of uw eventuele partner

Tel al uw netto inkomsten (loon, uitkering, alimentatie, pensioen, studiefinanciering, heffingskorting
belastingen* enz.), zonder vakantietoeslag, van afgelopen maand bij elkaar op.
Uzelf
Partner
Inkomen
€ ________________
€ _____________
*huurtoeslag en zorgtoeslag hoeft u niet mee te tellen
Stuur de laatste betalingsspecificaties mee van al uw soorten inkomen, inclusief een kopie van de
belastingteruggave (ook de achterkant)
5

Bezittingen van uw gezin

Tel al uw vermogen bij elkaar op.
Wat is uw vermogen? Saldo van alle bank-, spaar- en creditcardrekeningen van u, uw eventuele partner
en uw eventuele minderjarige kinderen. Ook moet u het bedrag aan contant geld, waarde van auto en
caravan, polissen (bijvoorbeeld lijfrente) er bij tellen.
vermogen

€ ________________

Stuur van alle rekeningnummers van uzelf, uw partner en uw minderjarige kinderen (onder de 18) de
complete afschriften van de afgelopen maand mee met alle bladzijden.
U mag de omschrijvingen van uw inkomsten en uitgaven NIET onleesbaar maken.
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WSNP en minnelijke schuldregeling via de gemeente

Geldt één van onderstaande situaties voor u in dit kalenderjaar?
 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 schuldsaneringtraject voor u getroffen).
ja
nee
Wanneer u “ja” heeft geantwoord: 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.
7

Bewindvoering, mentorschap en curatele

Heeft u een bewindvoerder, mentor of curator?
nee
ja
Zo ja, naam en adres van deze bewindvoerder, mentor of curator:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
8

Alleen invullen als u indirecte schoolkosten aanvraagt!

Vul in voor welke kinderen van 4 tot en met 17 jaar u indirecte schoolkosten aanvraagt. 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

voort- de kosten die u aanvraagt
gezet

bedrag

De regeling is bedoeld voor indirecte schoolkosten. Bijvoorbeeld 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 (te bereiken via www.leergeldarnhem.nl, info@leergeldarnhem.nl of 026 445 55 72).
Voor sportkosten voor scholieren en voor culturele activiteiten zoals muziekles voor scholieren kunt u
terecht bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur (te bereiken via 026 35 40 397 en
www.jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/gelderland).
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Betaling uitkering (alleen invullen als u schoolkosten aanvraagt)

Op deze bankrekening (IBAN) wilt u de bijdrage voor de schoolkosten ontvangen:
|___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|___|___| |___|___|
Ten name van:

10

________

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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