Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten Fontanusplein 1
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Servicebalie
telefoonnummer (0341) 359 611

Bijzondere bijstand
Aanvraag
Let op:
Uw aanvraag voor bijzondere bijstand 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 ontvangen bijstand.
Ondergetekende machtigt de gemeente ter controle van deze 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. Tevens is ondergetekende ervan op de hoogte dat de
persoonsgegevens zijn opgenomen in de persoonsregistratie van de gemeente Putten.

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 : ..........................................................................

Straatnaam

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

Huisnummer

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

Postcode

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

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

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

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

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

Burgerlijke staat
 ongehuwd

 gehuwd

 weduwe/weduwnaar, sinds ………………..

 gehuwd, de relatie is verbroken
 gescheiden, sinds ………………..

Huisvesting
Aanvrager verblijft in hoofdzaak op het eerder ingevulde adres
 ja

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

Partner verblijft in hoofdzaak op het eerder ingevulde adres
 ja

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

Gegevens van uw inkomen
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, hoeft u uw inkomen- en uw vermogensgegevens niet in te
vullen. U kunt verder onder het kopje ‘uw aanvraag’.
Uitkering of pensioen
Stuur mee: kopie ontvangen uitkeringsstrook voor de afgelopen 3 maanden

 van uzelf

 van uw partner

Loon uit werk
Stuur mee: kopie laatst ontvangen loonstrook voor de afgelopen 3 maanden

 van uzelf

 van uw partner

Alimentatie
Stuur mee: kopie ontvangstbewijs (rekeningafschrift)

 van uzelf

 van uw partner

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

 van uzelf

 van uw partner

Studiefinanciering
Stuur mee: DUO specificatie

 van uzelf

 van uw partner

Andere inkomsten
Stuur mee: kopie ontvangstbewijs (rekeningafschrift). 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
Stuur mee: het laatste afschrift van al uw bankrekeningen, bewijsstukken (bijvoorbeeld waardepapieren,
kentekenbewijs, enz.). U dient alle vermogens bij elkaar op te tellen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, hoeft u dit
niet in te vullen.

Geef aan wat er de afgelopen 3 maanden op uw (spaar)bankrekeningen heeft gestaan
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
Stuur mee: alle bewijsstukken die verband houden met uw aanvraag. Denk aan facturen of nota’s.

De bijzondere bijstand dient ter voorziening in de kosten van
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
Motivering van de reden, waarom u recht meent te hebben op bijstand
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

Afhandeling van uw aanvraag
IBAN-nummer

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

Ten name van

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

Plaats

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

Ondertekening
U verklaart hiermee dat u dit formulier naar waarheid heeft ingevuld:
Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Handtekening partner

: …………………………………………..

