Datum aanvraag
Cliëntnummer

Gemeente Súdwest-Fryslân
Team ABSD, Cluster Minima
Postbus 10.000
8600 HA Sneek

Werkprocesnummer
Consulent

Aanvraagformulier Bijdrageregeling Minima 2022
Aanvrager

Partner

Naam en voorletter(s)
Adres
Postcode/Woonplaats
Geboortedatum
BSN

(BurgerServiceNummer)

Telefoonnummer
IBAN

(internationaal bankrekeningnr)

Ten name van
E-mailadres
Let op: Vraagt u de bijdrageregeling minima voor het eerst aan? Wilt u dan een kopie van uw identiteitsbewijs
én een kopie van uw bankpas of een bankafschrift (waar uw IBAN op staat) met de aanvraag meesturen!
Zet een kruisje bij de op u van toepassing zijnde situatie(s).

1.

Ontvangt u maandelijks een uitkering van de gemeente Súdwest-Fryslân?
Ja. U hoeft de vragen 2, 3 en 4 niet te beantwoorden. U kunt verder naar vraag 5.
Nee. Gaat u dan verder met het invullen van vraag 2 en de andere vragen.

2.

Gezins- en woonsituatie
Ik woon in een instelling.
Ik heb thuiswonende kinderen (jonger dan 18 jaar) waarvoor ik kinderbijslag ontvang.
Aantal:

_________________ Leeftijd(en): _______________________________________________

Geen van bovenstaande situaties zijn op mij van toepassing.
3.

Vul in onderstaand schema het netto maandinkomen van de maand voor de datum van aanvraag
van u (en uw partner) in. Bijv. u vraagt in april aan; dan vult u de gegevens van maart in.
U moet dus ook een kopie van uw inkomensbewijzen bijvoegen van de maand voor de datum van
aanvraag (loon-, pensioen of uitkerings-specificatie).
Ondernemers moeten de meeste recente jaarrekening en belastingaanslag meesturen.
Gezamenlijke netto inkomsten per maand:

Aanvrager

Partner

Inkomen uit arbeid (dienstverband/zelfstandig)

€

€

Pensioen

€

€

Alimentatie (ook van de minderjarige kinderen)

€

€

Uitkering (bijvoorbeeld WW, ZW, WAO, WIA, Wajong,
AOW, Anw)
Anders (bijv. heffingskortingen via de belastingdienst), namelijk:
Totaal inkomen per maand

€

€

€

€

€

€
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4.
4a.

Schulden?
Heeft u schulden?

Ja, ga door naar vraag 4b.

Nee, ga door naar vraag 5.

4b.

Zit u in de wettelijke (WSNP) of minnelijke schuldsanering (MSNP)?
Ja, ga door naar vraag 4c
Nee, ga door naar vraag 4d.

4c.

Wat is uw netto besteedbaar inkomen per maand? € _________________
U moet een bewijsstuk bijvoegen van de berekening van uw besteedbaar netto inkomen, dit staat in uw wettelijke of
minnelijke schuldsaneringsregeling.

4d.

Is er sprake van een executoriaal beslag op uw inkomen?
Ja, ga door naar vraag 4e
Nee, ga door naar vraag 5.

4e.

Hoe hoog is de maandelijkse aflossing op uw schuld(en)? € _________________
U moet een bewijsstuk bijvoegen van het executoriaal beslag.

5.
Aanvraag bijdrageregeling minima
Deze regeling is voor gemaakte kosten voor sociaal-culturele en/of sportieve activiteiten, zoals:
• entreekaarten en/of contributie voor sociaal-culturele en/of sportieve activiteiten;
• de kosten voor aanschaf van sportattributen en fietsonderhoud;
• abonnement televisie, krant en internet;
• de kosten voor aanschaf van een identiteitskaart of paspoort;
• de kosten voor openbaar vervoer.
Vergoeding:
• Per volwassene (vanaf 18 jaar) krijgt u € 121,00 per jaar;
• Per kind tot en met 17 jaar krijgt u € 342,00 per jaar.
Let op! U hoeft voor het aanvragen van deze vergoeding geen bon of rekening van de gemaakte
kosten in te leveren. Wel moet u de rekening of bon drie jaar bewaren. Als wij ernaar vragen moet u
de bon kunnen laten zien.
U moet hier aangeven voor welke gezinsleden u de bijdrageregeling minima aanvraagt.
Gezinslid

Geboortedatum

6.

Aanvragen laptop voor school
U moet een kopie van de inschrijving van de school bijvoegen.
Per gezin kunt u één keer per drie jaar één laptop aanvragen wanneer u één of meerdere kinderen heeft
die naar het voortgezet onderwijs gaan. Na toekenning krijgt u van ons een afhaalbericht voor de laptop.
Kind

Geboortedatum

Naam school voortgezet onderwijs
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7.
Aanvragen zwemles voor diploma A, B of C
U kunt voor uw kinderen van 5 jaar tot en met 17 jaar zwemlessen voor de diploma’s A, B en/of C
aanvragen. Zodra we uw aanvraag hebben goedgekeurd, krijgt u hierover een brief. U kunt deze brief
inleveren bij een zwembad in onze gemeente (u vindt de lijst van de zwembaden waaruit u kunt kiezen op
onze website). Wij betalen de zwemlessen rechtstreeks aan het zwembad. U hoeft de lessen niet zelf te
betalen.

Kind

Geboortedatum

Kruis het diploma waarvoor de
zwemlessen worden gevraagd
aan. U kunt meerdere
diploma’s aankruisen.
A
B
C

8.
Informatie over andere minimaregelingen.
Wist u dat er meer minimaregelingen zijn, zoals de collectieve zorgverzekering AV-Frieso en de
Tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering. Meer informatie hierover vindt u op onze website
www.sudwestfryslan.nl.

9.
Ondertekening en akkoordverklaring aanvraag.
Ja, ik ga akkoord met deze aanvraag en heb alle gevraagde informatie ingevuld én stuur deze mee.
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

En:
▪
▪
▪
▪
▪

Zorg ervoor dat u alle vragen invult en alle stukken meestuurt. Alleen dan kunnen wij uw aanvraag
beoordelen.
Met het insturen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat we de aanvraag en meegestuurde
documenten bewaren. We gebruiken deze gegevens alleen om uw aanvraag te beoordelen.
Als u niet juiste informatie geeft, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele toekenning.
Houdt u er rekening mee dat u de betalingsbewijzen waarvoor u een vergoeding bijdrageregeling
minima aanvraagt drie (3) jaar moet bewaren!
Let erop dat dit aanvraagformulier voor 1 januari 2023 in ons bezit moet zijn!!
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