Gemeente Voorst / Maatschappelijk Netwerk Voorst
AANVRAAGFORMULIER VOORZIENING MINIMABELEID
Dit is het aanvraagformulier voor een voorziening op grond van het Minimabeleid van de
gemeente Voorst. Het formulier is bedoeld om vast te stellen of u wat inkomen betreft recht
hebt op de voorziening.
Welke voorziening vraagt u aan?
O duurzame gebruiksartikelen
(bankstel/wasmachine/koelkast/stofzuiger/kookplaat)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
O Participatiekosten
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Persoonlijke gegevens
Achternaam
Voorletters
Geboortedatum
straat/huisnummer
postcode/woonplaats
burgerservicenummer
telefoonnummer

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

Woont u samen (gehuwd of ongehuwd)?
O
nee
O
ja, met:
Achternaam
________________________________________________
Voorletters
______________________
Geboortedatum
______________________
Burgerservicenummer
______________________
U moet een kopie van uw paspoort of identiteitskaart bijvoegen; ook van uw eventuele
partner.

Inkomen
Wat is uw netto inkomen over de afgelopen 12 maanden?
soort inkomen

Uzelf

bedrag/periode

Partner

Bedrag/periode

€

per

€

per

€

per

€

per

€

per

€

per

€

per

€

per

Pensioen

€

per

€

per

Heffingskorting

€

per

€

per

Alimentatie

€

per

€

per

Kostgeld/onderhuur

€

per

€

per

Overig

€

per

€

per

Arbeid

Uitkering

(voorlopige teruggave belastingdienst)

(b.v studiefinanciering, rente uit vermogen)

U moet van alle inkomens bewijsstukken bijvoegen, behalve over periodes
waarin in u een bijstandsuitkering van de gemeente Voorst ontving

Actueel vermogen
-Een aanzienlijk bedrag in contanten: €
-Huidig saldo betaal- en spaarrekeningen:
(van u, uw partner, inwonende kinderen jonger dan 18 jaar)

bedrag: €
bedrag: €
bedrag: €
bedrag: €

rekeningnummer
rekeningnummer
rekeningnummer
rekeningnummer

bankafschriften van de laatste 3 maanden bijvoegen
-Waarde auto, motor, camper, caravan etc.
soort:
waarde: €
kentekenbewijs bijvoegen
Waarde overig vermogen: €
(b.v. aandelen, effecten, levensverzekering, lijfrentepolis, antiek, kunst, onverdeelde boedel, vakantiewoning, stacaravan)

bewijsstukken bijvoegen

Hebt u in de afgelopen 5 jaar schenkingen gedaan?
O nee
O ja, aan
bewijsstukken bijvoegen
Hebt u en/of uw partner schulden?
O nee
O ja, aan
bewijsstukken bijvoegen

Overig
Hebt u een eigen woning?
O nee
O ja Saldo hypotheek: €

Betaalt u of uw partner woninghuur?
O nee
O ja, €
per maand
Ontvangt u huurtoeslag?
O nee
O ja, €
per maand
Betaling van de bijstand
Op welk bankrekeningnummer wilt u de bijstand ontvangen?
IBAN-rekeningnummer:
ten name van:

Ondertekening
Datum ______________________

Handtekening

Handtekening partner

