Aanvraagformulier Meedoen in Borger-Odoorn
Het college van burgemeester en wethouders is
verantwoordelijk voor de zorgvuldige verwerking van
de persoonsgegevens op grond van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming.In de bijlage en op
onze website (www.borger-odoorn.nl/privacyverklaring)
kunt u lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
Met dit formulier vraagt u een budget aan dat u kunt
besteden in de webwinkel Meedoen in Borger-Odoorn.
Hoeveel u kunt besteden hangt af van het aantal
mensen in uw huishouden.
Voor hulp met het invullen kunt u bellen met het sociaal
team op 0800-2009. Ook kunt u een inloopochtend
bezoeken op maandag, woensdag of vrijdag tussen
09:00 en 12:00 uur. (MFA Noorderbreedte,
MFA ‘t Brughuus of Hoofdstraat 23 in Borger)

Heeft u een IOAW uitkering, BBZ uitkering, Participatiewet
uitkering of een IOAZ uitkering, graag de aanvraag sturen naar:
Werkplein Zuidoost-Drenthe
Sociale Zaken
Team: UVS
Antwoordnummer 334
7800 WB EMMEN
Indien u geen uitkering ontvangt van de gemeente
Borger-Odoorn, dan graag de aanvraag sturen naar:
Gemeente Borger - Odoorn
Afdeling Administratie Sociaal Domein
Antwoordnummer 2700
7800XR Exloo

Datum aanvraag

Toelichting
Onderstaande bewijsstukken dient u mee te sturen
Let op! U (en uw partner) dienen het aanvraagformulier te ondertekenen
Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Borger-Odoorn of heeft u het afgelopen half jaar nog bijzondere bijstand
aangevraagd? Vul dan alleen de vragen 1, 2, 4 en 5 op het aanvraagformulier volledig in. De volgende bewijsstukken
(kopieën) moet u, indien van toepassing, in ieder geval inleveren bij uw aanvraag bijzondere bijstand. ldig Identiteitskaart/
Paspoort van aanvrager en partner (geen rijbewijs, graag voor-en achterkant kopiëren)
• geldig Identiteitskaart/Paspoort van aanvrager en partner (geen rijbewijs, graag voor-en achterkant kopiëren)
• uitkeringsspecificatie en/of loonstrook van afgelopen maand en/of specificatie studiefinanciering
• bewijsstuk pensioen of andere inkomstenbronnen
• bewijsstuk alimentatie
• bankafschriften van alle betaal- en spaarrekeningen van de 3 afgelopen volledige maanden met saldo. Graag ook de
spaarrekening van uw kinderen, indien van toepassing. (alle bankafschriften kunt u downloaden via internetbankieren)
• bewijsstuk van eventuele andere vermogensbronnen
• kopie kentekenbewijs auto (voor- en achterkant kopiëren)
• WOZ-waarde eigen woning en een jaaroverzicht van uw hypotheekschuld (indien van toepassing)
• Email adres. Uw emailadres wordt gebruikt voor de toezending van inloggegevens en eventueel de toezending van een
herinnering voor onbesteed budget
• Beschikking voorlopige teruggaaf belastingdienst huidige jaar/ definitieve beschikking inkomstenbelasting afgelopen jaar

Let wel: Het kan zijn dat voor het beoordelen van uw aanvraag, aanvullende informatie
wordt opgevraagd

1. Wat zijn uw persoonsgegevens?		
Aanvrager			
m/v

Naam

Partner

Naam

m/v

BSN

BSN

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres

Adres

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Is het opgegeven adres het hoofdverblijf van alle aanvragers?

ja

nee

Indien het hoofdverblijf afwijkt, wilt u dat hier dan toelichten?

Naam

Geboortedatum

Verblijfplaats

2. Wat is uw woonsituatie?
Huurder

Eigenaar

Kamerbewoner

Inwoner verzorgingshuis

Inwonend bij ouders

Inwonend bij anderen

Onderhuurder

Inwoner woonvorm/instelling

3. Hoe is uw leefsituatie?
Leefsituatie

Gehuwd of samenwonend
Alleenstaande ouder
Alleenstaande

Thuiswonende kinderen
1. Naam

BSN

				

Geboortedatum

				

Basisonderwijs

2. Naam

BSN

				

Geboortedatum

				

Basisonderwijs

3. Naam

BSN

				

Geboortedatum

				

Basisonderwijs

4. Naam

BSN

				

Geboortedatum

				

* Verplicht

Basisonderwijs

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

4. Hoe is uw financiële situatie van u (en uw partner)
Inkomen
• Inkomsten zijn onder andere: loon, uitkering(en), pensioen, alimentatie, inkomsten uit zelfstandigheid,
heffingskortingen lijfrente en studiefinanciering
• Alle inkomsten moeten netto vermeld worden
1. Naam

Naam werkgever/uitkeringsinstantie

BSN

Periode			

Soort inkomsten

Bedrag per week/4 weken/maand*

2. Naam

€

Naam werkgever/uitkeringsinstantie

BSN

Periode			

Soort inkomsten

Bedrag per week/4 weken/maand*

3. Naam

€

Naam werkgever/uitkeringsinstantie

BSN

Periode			

Soort inkomsten

Bedrag per week/4 weken/maand*

€

Bezittingen en schulden
Hieronder dienen u en eventuele partner alle bezittingen en schulden op te geven (ook van uw minderjarige kinderen).
(zie toelichting aan te leveren documenten)
Privérekeningen
IBAN

Ten name van

Datum saldo

Saldo
€
€
€

Spaarrekeningen
(zie toelichting aan te leveren documenten)
IBAN

Ten name van

Datum saldo

Saldo
€
€

Vermogen
(zie toelichting aan te leveren documenten)
Heeft u nog andere bezittingen, bijvoorbeeld een eigen woning, auto,
waardepapieren (aandelen e.d.) (ook een woning e.d. in het buitenland moet u opgeven)
Soort bezitting

Geschatte waarde*
€
€
€

* Zie toelichting

Eigenaar

ja

nee

Schulden
Soort schuld

Ten name van

Datum saldo

Saldo
€
€
€
€

5. Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij dat dit formulier geheel naar waarheid is ingevuld.
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren ermee bekend te zijn, dat de gemeente de inlichtingen die nodig zijn voor
vaststelling van het recht op webwinkel, op juistheid en volledigheid controleert bij andere instanties.
Tevens verklaart/verklaren ondergetekende(n) dat hem/haar/hun bekend is dat wijzigingen die het recht op webshop
kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de Administratie Sociaal Domein (gemeentehuis Exloo),
zo mogelijk door inlevering van bewijsstukken.
Let op! U (en uw partner) moeten het aanvraagformulier ondertekenen
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner

0003

