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Aanvraag Meedoen regeling vanaf 18 jaar 

Let op:  wilt u hulp bij het invullen van dit formulier, neemt u dan contact op met Michael Mulder, 

Formulierenhulp Oude IJsselstreek 06-55464120. De formulierenhulp vindt u in: 

 Bibliotheek van Terborg, Herman van Velzenstraat 1, Terborg op dinsdag 10.00 – 11.30 uur 

 Mini Manna (vml. Antoniusschool), Kanunnik de Vriesstraat 42, Ulft  op vrijdag 09.30 – 11.00 uur 

 Lever de benodigde (bewijs)stukken aan bij de gemeente. Een onvolledige aanvraag levert een verzoek
tot het aanleveren van de ontbrekende gegevens, en vertraging op!

Aanvrager Partner 

BSN 

Achternaam 

Telefoonnummer 

Voor welke kosten vraagt u een bijdrage aan en voor wie? 

Naam Voorletter(s) Geb. datum Activiteit (zie toelichting) Kosten per maand 

Netto-inkomen van u en/of uw partner (aankruisen per maand of per 4 wkn)

Aanvrager maand 4 wkn Partner maand 4 wkn 

Inkomen uit arbeid € € 

Uitkering UWV € € 

Uitkering Laborijn € € 

AOW SVB € € 

Pensioen € € 

Pensioen € € 

Duitse Rente € € 

Alimentatie kinderen / van uzelf € € 

Overige inkomsten € € 

Opgave vermogen/bezit van u en/of uw partner en/of kinderen jonger dan 18 jaar

Saldo van bankrekening(en) over de laatste maand € 

Saldo van Stadsbankrekening over de laatste maand € 

Waarde auto, motorvoertuig of camper € 

Saldo van spaarrekening(en) € 

Eigen woning

Aanvrager 

Bedrag actuele hypotheekschuld € 

Rente + aflossing per maand € 

Uitbetaling

Op welke rekening wilt u dat wij uw uitkering uitbetalen? 

IBAN nummer:  

Ten name van: 

Heeft u een rekening bij de Stadsbank ? Dan moet u hieronder het registratienummer invullen. 

Registratienummer bij de Stadsbank :  
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Verklaring en ondertekening

Met het ondertekenen van deze aanvraag verklaar ik: 

 dat het formulier geheel naar waarheid is ingevuld en dat ik niets heb verzwegen;

 dat ik weet dat het onjuist of onvolledig beantwoorden van vragen strafbaar is en tot gevolg kan
hebben dat ik geld moet terug betalen;

 dat ik weet dat de gemeente op grond van de wet gegevens kan controleren bij instanties zoals
het UWV, Laborijn, Sociale verzekeringsbank, andere gemeenten en/of de Belastingdienst;

 dat ik ermee akkoord ga dat de gemeente mijn gegevens opslaat in haar administratie;

 dat ik weet dat ik wijzigingen in mijn persoonlijke en/of financiële situatie onmiddellijk moet
doorgeven aan de gemeente

Naam en voorletter(s): 

Plaats:   Telefoon: 

Datum:  Aantal bijlagen: 

Handtekening 

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en conform de Archiefwet 7 jaar bewaard. Op grond van de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend gebruikt 
voor het beoordelen van uw aanvraag in het kader van de Participatiewet, Invorderingswet, Uitvoeringsregels 
Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregels Bijzondere bijstand, Individuele inkomenstoeslag, 
Meedoenregelingen en Kindpakket 2019. 

Bent u geholpen bij het invullen van dit formulier? Zo ja, vul dan onderstaande gegevens in: 

Naam organisatie: Naam medewerker: 
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Toelichting 

De Meedoen regeling is bedoeld voor iedere inwoner vanaf 18 jaar van de gemeente Oude IJsselstreek met 
een inkomen tot maximaal 110% van de voor hem geldende bijstandsnorm en een vermogen dat niet hoger is 

dan de voor hem geldende vrijlating. 

Bijstandsnormen per 01-01-2019
21 jaar tot pensioengerechtigde leeftijd netto 110% incl. vt 

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 978,90 € 1.076,79 € 1.030,42 

Gehuwden € 1.398,43 € 1.538,27 € 1.472,03 

Pensioengerechtigde leeftijd 

Alleenstaande of alleenstaande ouder € 1.096,33 € 1.205,96 € 1.154,03 

Gehuwden € 1.492,92 € 1.642,21 € 1.571,50 

Vermogen 

• Vermogen betekent: al uw bezit aan geld en waardevolle bezittingen.
• Het bedrag waar geen rekening mee wordt gehouden bedraagt per 1 januari 2019 voor:

gehuwd/samenwonend € 12.240,00

alleenstaande ouder € 12.240,00 

alleenstaande € 6.120,00 

Als u bijzondere bijstand aanvraagt voor kosten bewindvoering, dan houdt de gemeente rekening met 150% 
van het vermogen dat u meer heeft dan de voor u geldende bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag (vt), zie 
hierboven. 

Er kan een bijdrage worden verleend voor de kosten van: 

1. Lidmaatschappen, contributies en vaste bijdragen in verband met actieve, regelmatige deelname
aan activiteiten van:
- muziek-, toneel- en zangverenigingen, muziekschool
- sportverenigingen

2. Abonnementen van zwembaden en bibliotheken.

3. Uitgaven in verband met:
- sociaal-culturele activiteiten gericht op ouderen en gehandicapten
- lidmaatschap vrouwenverenigingen, buurtverenigingen en ouderenbonden
- lidmaatschap volkstuinverenigingen, hobbyclubs

4. Uitsluitend ouderen vanaf 65 jaar komen ook onderstaande kosten in aanmerking voor een bijdrage:
- abonnement op dagblad of weekblad

De hoogte van de bijdrage is gelijk aan de kosten van de activiteiten. Daarbij geldt een maximum van 
€ 115,- per persoon per kalenderjaar. 

Meesturen

 Kopie bankafschriften laatste maand

 Kopie van uw ID bewijs of paspoort. Heeft u deze al bij een eerder aanvraag ingeleverd? Dan
hoeft u geen kopie in te leveren. Let op: een rijbewijs is géén geldig legitimatiebewijs.

 Kopie inkomens- of uitkeringsspecificatie (uw laatste loonstrook). Denk hierbij aan salaris,
WAO/WIA, Wajong, AOW, pensioenen en studiefinanciering.
N.B. Wanneer u een uitkering ontvangt van Laborijn is het meesturen van een uitkeringsspecificatie
niet nodig. Een bankafschrift volstaat.

 Als u in het bezit bent van een auto, motor, camper of scooter, levert u dan een kopie van het
kenteken in

 Kopie van de laatste jaargegevens van de hypotheekrekening waaruit de huidige hypotheekschuld

blijkt.

 Kopie van de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst. Indien u de teruggaaf in één keer ontvangt
(in plaats van eens per maand), dan de beschikking van het voorgaande jaar bijvoegen.

 Betaalbewijs van uw lidmaatschap of contributie.

 Heeft u (nog) geen betaalbewijs? Levert u dan een offerte in, dan betalen wij de bijdrage
rechtstreeks aan de vereniging.
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