Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor inlichtingen:

Servicebalie
telefoonnummer (0341) 359 611

Bijzondere bijstand
Aanvraagformulier
1. Uw gegevens
Voorletters

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

Voorvoegsel(s)

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

Straatnaam

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

Huisnummer

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

Postcode

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

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

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

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

: …………………………………………………………………………………………

IBAN-nummer

: …………………………………………………………………………………………

2. Gegevens partner (indien van toepassing en als u samenwoont op hetzelfde adres)
Voorletters

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

Voorvoegsel(s)

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

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

: …………………………………………………………………………………………

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

: …………………………………………………………………………………………

3. Inkomen
Als u een bijstandsuitkering heeft, hoeft u dit niet in te vullen. U kunt verder naar vraag 5.
Soort (loon, uitkering, alimentatie, etc.)

Van

………………………………………….

 uzelf  uw partner ………………… ………………

………………………………………….

 uzelf  uw partner ………………… ………………

………………………………………….

 uzelf  uw partner ………………… ………………

………………………………………….

 uzelf  uw partner ………………… ………………

………………………………………….

 uzelf  uw partner ………………… ………………

Stuur bewijsstukken van uw inkomen mee met dit formulier.

Hoogte inkomen

Per (periode)

4. Vermogen
Rekeningen
IBAN-nummer

Rekening van

Saldo

Op datum

…………………………………

 uzelf  partner  kind

……………….. …………………

…………………………………

 uzelf  partner  kind

……………….. …………………

…………………………………

 uzelf  partner  kind

……………….. …………………

…………………………………

 uzelf  partner  kind

……………….. …………………

Stuur, per rekening, van het laatste bankafschrift een kopie mee met dit formulier.
Bezittingen en/of schulden

Saldo / Hoogte

 Totaalbedrag aan schulden en betalingsachterstanden

…………………

 Waarde obligaties, spaarbewijzen of andere waardepapieren

…………………

 Dagwaarde auto, motor of caravan

…………………

 Gedane schenkingen in het afgelopen jaar

…………………

 Ontvangen schenkingen in het afgelopen jaar

…………………

 Totale waarde van een erfenis of boedelscheiding

…………………

 Anders, namelijk …………………………………………………………….

…………………

 Anders, namelijk …………………………………………………………….

…………………

Stuur bewijsstukken (kopieën) mee met dit formulier.
5. Uw aanvraag
Geef hieronder aan waar u bijzondere bijstand voor aanvraagt. Motiveer dit ook. Stuur alle
bewijsstukken die van toepassing zijn mee. Denk bijvoorbeeld aan nota’s en facturen.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
6. Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier machtigt u de gemeente ter controle van de 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. Ook bent u ervan op de hoogte dat de persoonsgegevens zijn
opgenomen in onze persoonsregistratie.
Uw aanvraag wordt in behandeling genomen zodra het formulier volledig ingevuld en ondertekend is
ontvangen. Het niet (volledig) verstrekken van nader gevraagde bewijsstukken kan ertoe leiden dat de
aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Het verstrekken van onjuiste gegevens is strafbaar en heeft
mogelijk terugvordering van ontvangen bijstand tot gevolg.

Putten,

: …………………………………(datum)

Handtekening aanvrager

: …………………………………………..

Handtekening partner

: …………………………………………..

