Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Servicebalie
Telefoonnummer (0341) 359 611

Minima sociaal-culturele, educatieve en
sportactiviteiten
Aanvraag
Let op:
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra de gemeente Putten dit formulier volledig ingevuld en ondertekend
heeft ontvangen. Het niet (volledig) verstrekken van nader gevraagde bewijsstukken heeft tot gevolg dat uw aanvraag
om die reden wordt afgewezen. Het verstrekken van onjuiste gegevens kan leiden tot strafrechtelijke vervolging en het
alsnog terugvorderen van het ontvangen bedrag Minima sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten.

Aanvrager
Stuur mee: kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Straatnaam

: …………………………………………………………………………………...…….

Huisnummer

: …………..……. Toevoeging : ..........................................................................

Postcode

: …………..……. Woonplaats : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Gegevens partner - Alleen invullen als u samenwoont op hetzelfde adres
Stuur mee: kopie van een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs)

Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

Telefoonnummer : …………………………………………………………………………………...…….
E-mailadres

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Burgerlijke staat
 ongehuwd

 gehuwd

 weduwe/weduwnaar, sinds ………………………

 gescheiden, sinds ……………………

Huisvesting
Verblijft u in hoofdzaak op het eerder ingevulde adres?
 ja

 nee, waar dan wel: ………………………………………………………………

Verblijft uw partner in hoofdzaak op het eerder ingevulde adres?
 ja

 nee, waar dan wel: ………………………………………………………………

Regels voor kinderen onder de 18 jaar
Indien er inwonende kinderen onder de 18 jaar zijn, komen ook zij mogelijk in aanmerking voor
een vergoeding in het kader van deze regeling. Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar geldt
namelijk dat kosten voor recreatief zwemmen en incidentele culturele activiteiten vergoed
worden.
Voor structurele culturele en sportieve activiteiten, waarbij deze laatste groep meestal
gebonden is aan een lidmaatschap, worden geen vergoedingen verstrekt. In deze gevallen kan
men mogelijk gebruik maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
Als u gebruik wilt maken van het Jeugdfonds Sport & Cultuur, dan kunt hiervoor een afspraak
maken met Welzijn Putten, Brinkstraat 91 in Putten.
De contactpersonen bij Welzijn Putten zijn mevrouw T. van Driel of mevrouw A. Mulderij. Zij zijn
bereikbaar op telefoonnummer 0341 257 078 of via de mail tvdriel@welzijnputten.nl.
Inwonende kinderen onder de 18 jaar
Heeft u inwonende kinderen onder de 18 jaar?
 ja (vul de gegevens hieronder in)

 nee (ga door naar de volgende vraag)

Voor- en achternaam kind

: ………………………………………………………………………

Geboortedatum

: ………………………………………………………………………

BSN

: ………………………………………………………………………

Voor- en achternaam kind

: ………………………………………………………………………

Geboortedatum

: ………………………………………………………………………

BSN

: ………………………………………………………………………

Voor- en achternaam kind

: ………………………………………………………………………

Geboortedatum

: ………………………………………………………………………

BSN

: ………………………………………………………………………

Indien u meer inwonende kinderen heeft, kunt u deze vermelden op een bijlage.

Gegevens van uw inkomen
Let op: Als u langer dan 12 maanden, vanaf datum aanvraag, een periodieke bijstandsuitkering
ontvangt, hoeft u uw inkomen- en uw vermogensgegevens niet in te vullen!
U kunt verder onder het kopje ‘uw aanvraag’.
U dient inkomensgegevens van u en/of uw partner aan ons door te geven. Geef hieronder aan
welke situatie op u van toepassing is en lever de gevraagde kopieën aan.
Uitkering of pensioen
Stuur mee: kopieën uitkeringsspecificaties van de afgelopen 12 maanden.

 van uzelf

 van uw partner

Loon uit werk
Stuur mee: kopieën loonstroken van de afgelopen 12 maanden

 van uzelf

 van uw partner

Alimentatie
Stuur mee: kopieën van ontvangstbewijzen van de afgelopen 12 maanden

 van uzelf

 van uw partner

Inkomen uit eigen bedrijf
Stuur mee: kopieën van uw volledige, meest recente, aangifte inkomstenbelasting of verlies-/winstrekening

 van uzelf

 van uw partner

Studiefinanciering of andere tegemoetkoming schoolkosten


niet van toepassing



wel van toepassing (indien u studiefinanciering of een soortgelijke tegemoetkoming in
de onderwijskosten ontvangt, komt u niet in aanmerking voor het gemeentelijke
minimabeleid)

Andere inkomsten
Stuur mee: kopieën van de afgelopen 12 maanden. Geef aan om welke inkomsten het gaat. Bijvoorbeeld de teruggave
van de Belastingdienst of eventuele kortingen die u ontvangt.

 van uzelf

 van uw partner

……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Gegevens van uw vermogen
U dient afschrift(en) van al uw bankrekeningen, bewijsstukken (bijvoorbeeld waardepapieren,
kentekenbewijs, enz.) in te leveren van één jaar voor de aanvraagdatum voor Minimabeleid
sociaal-culturele, educatieve en sportactiviteiten. U dient alle vermogens bij elkaar op te tellen.

Geef aan wat er op de laatste 3 maanden op uw (spaar)bankrekeningen stond
Bankrekening

Spaarrekening

Rekeningen van uzelf

€ ……………………

€ ……………………

Rekeningen van uw partner

€ ……………………

€ ……………………

Rekeningen van uw kinderen

€ ……………………

€ ……………………

Hebt u bezittingen of schulden?
 Ja > geef hieronder aan welke voor u gelden

 Nee > ga verder met de volgende vraag

 Totaalbedrag aan schulden en betalingsachterstanden

€ ……………………

 Waarde obligaties, spaarbewijzen of andere waardepapieren

€ ……………………

 Dagwaarde auto, motor, caravan

€ ……………………

 Gedane schenkingen in het afgelopen jaar

€ ……………………

 Ontvangen schenkingen in het afgelopen jaar

€ ……………………

 Totale waarde van een erfenis of boedelscheiding

€ ……………………

 Andere bezittingen

€ ……………………

Uw aanvraag
Motivering van de reden, waarom u recht meent te hebben op een vergoeding sociaal-culturele,
educatieve en sportactiviteiten.
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Afhandeling van uw aanvraag
Indien uw aanvraag wordt toegekend, zullen wij uw declaraties, indien toegekend, overmaken
op uw rekeningnummer. Vul daarom hieronder uw bankgegevens in.
IBAN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Ten name van

: …………………………………………………………………………………...…….

Plaats

: …………………………………………………………………………………...…….

Ondertekening
U verklaart hiermee dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld. Tevens verklaart u dat u
de gemeente Putten machtigt om, ter controle van de ingevulde en overgelegde gegevens,
inlichtingen in te winnen bij instanties die op grond van de Participatiewet verplicht zijn deze te
verstrekken en die voor het vaststellen van het recht nodig zijn. Te denken valt aan het UWV,
het Inlichtingenbureau of de SVB. Tot slot is ondergetekende ervan op de hoogte dat de
persoonsgegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie van de gemeente Putten.
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Handtekening partner

: …………………………………………..

Toelichting Minima sociaal-culturele,
educatieve en sportactiviteiten
Moet u met een laag inkomen rondkomen? Vraag dan een gemeentelijke
tegemoetkoming aan!
Als u een laag inkomen hebt, valt het niet altijd mee om de financiële eindjes aan elkaar te
knopen. De gemeente Putten heeft een minimabeleid. Als uw inkomen lager is dan een bepaald
bedrag, kunt u bij de gemeente een aanvraag indienen om voor een tegemoetkoming in
aanmerking te komen.
Wie kan aanvragen
Deze regeling is bedoeld voor kosten die verband houden met sociaal-culturele, educatieve en
sportactiviteiten. De bijdrage bedraagt € 225,00 per kalenderjaar. Voor sportkleding wordt
aangesloten bij de Nibud-normen.
Om in aanmerking te komen voor deze regeling dient u te voldoen aan de volgende criteria:
Criteria Minimaregelingen
1.

Om in aanmerking te komen voor de Minimaregelingen, genoemd in deze paragraaf, dient
belanghebbende te voldoen aan de volgende criteria:
a.

De belanghebbende dient inwoner van de gemeente Putten te zijn;

b.

De inkomsten waren in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag niet hoger
dan 110% van de geldende bijstandsnorm, tenzij er sprake is van een crisissituatie;

c.

In afwijking van lid 1 onder b geldt voor de Collectieve Zorgverzekering de periode
van 12 maanden niet;

d.

In afwijking van lid 1 onder b geldt de inkomensgrens van 110% niet gedurende zes
maanden indien de periodieke uitkering is beëindigd vanwege werkaanvaarding en
de belanghebbende had op het moment van beëindiging recht op de regelingen
conform dit artikel;

e.

Het vermogen is niet hoger dan de vastgestelde vermogensgrens als bedoeld in
artikel 34 Participatiewet;

f.

Voor kinderen tot 18 jaar kan voor sportieve en structureel culturele activiteiten geen
vergoeding worden verstrekt op grond van deze regeling.

g.

Van een crisissituatie als bedoeld onder b is in ieder geval sprake als er in de 12
maanden voorafgaande aan de aanvraag voor een Minimaregeling sprake is van
een echtscheiding of beëindigde geregistreerd partnerschap en/of samenwoning en
als er sprake is van een statushouder die nog geen 12 maanden verblijf heeft in
Nederland.

h.

In geval van een echtscheiding of beëindigde geregistreerd partnerschap en/of
samenwoning als bedoeld onder g wordt alleen het inkomen in aanmerking
genomen van de aanvrager en niet van de ex-partner. In geval van een
statushouder als genoemd onder e wordt het inkomen in aanmerking genomen
vanaf het moment dat deze in Nederland verblijft.

2. Geen recht op een vergoeding als bedoeld in artikel 2.22 en 2.23 bestaat wanneer de
aanvrager woonachtig is in een Wlz-instelling of wanneer de aanvrager een student is
en een tegemoetkoming of studiefinanciering wordt ontvangen.
3. Wanneer de student als bedoeld in het tweede lid heeft gekozen voor een opleiding bij
een opleidingsinstituut welke is uitgesloten van een tegemoetkoming of
studiefinanciering, dan wordt deze gelijkgesteld met iemand die wel een
tegemoetkoming of studiefinanciering ontvangt.
4. Het recht op de Minimaregeling(en) eindigt:
a.

Op de verhuisdatum, als de belanghebbende verhuist naar een andere gemeente;
of

b.

In geval van overlijden van de belanghebbende, op de datum van overlijden; of

c.

Op 31 december van het jaar in overige gevallen.

Voor welke activiteiten
Sportactiviteiten
-

contributies verenigingen (bijvoorbeeld voetbalvereniging, biljartclub, sportschool, enz);

-

kosten van sportkleding/-attributen die een directe relatie hebben met een sportclub of
vereniging;

-

zwemabonnementen (bijvoorbeeld de 50-badenpas);

-

zwemlessen.

Sociaal-culturele en educatieve activiteiten
-

lidmaatschap (jeugd)verenigingen (bijvoorbeeld zangvereniging, EHBO-vereniging enz.);

-

abonnement bibliotheek;

-

kosten cursussen. Het gaat hier om cursussen die verband houden met hobby en
vrijetijdsbesteding (bijvoorbeeld cursus pottenbakken, fotografie, cursussen aan de
volksuniversiteit, een cursus Engels enz.), dus geen cursussen die nodig zijn voor het
werk;

-

kosten muziekschool (bijvoorbeeld de contributie, maar ook huur van een instrument).

Kosten die verband houden met schoolbezoek
-

bijdrage schoolfonds/ouderbijdrage;

-

kosten schoolreisje of excursie;

-

eigen bijdrage peuterspeelzaal.

Kosten van internetgebruik bij de bibliotheek
-

alleen de kosten van internetgebruik bij de bibliotheek.

Hoe kunt u aanvragen
Het aanvraagformulier, verkrijgbaar bij de Servicebalie van de gemeente en op de website van
de gemeente Putten, kunt u invullen, ondertekenen en opsturen t.a.v. afd. Samenleving,
Postbus 400, 3880 AK, Putten.
U kunt het formulier ook in de brievenbus van het gemeentehuis deponeren of inleveren bij de
Servicebalie. Tegelijk met het formulier stuurt u ook de bewijsstukken op die de gemeente nodig
heeft. Belangrijk is dat bij het vaststellen van de hoogte van de tegemoetkoming wordt
uitgegaan van het inkomen in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag. Pas als het
formulier en alle bewijsstukken bij de gemeente binnen zijn, heeft u officieel een aanvraag
ingediend:
-

Kopie geldig legitimatiebewijs

-

Bewijs van uw inkomsten in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag

-

Bewijzen van vermogen in de 12 maanden voorafgaand aan de aanvraag

(bewijsstukken zijn alléén nodig als u géén uitkering ontvangt via de gemeente)
Bezoekmogelijkheden
Maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 uur en 12.30 uur in het gemeentehuis te Putten.
Deze toelichting heeft tot doel u te informeren. U kunt aan de tekst geen rechten ontlenen.

