Aanvraagformulier Declaratieregeling maatschappelijke participatie
Registratienummer:
Datum verzonden:
Datum melding:
Medewerker:

1.

Mijn gegevens

Naam en voorletters:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
Telefoonnummer:

2.

Gegevens partner

Naam en voorletters:
Geboortedatum:
Burgerservicenummer:
*Partner is de echtgenoot, geregistreerd partner of de persoon met wie u een gezamenlijke
huishouding voert
Zijn uw gegevens nog correct? Ja / Nee *

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

Toelichting:
Declaratieregeling maatschappelijke participatie:
Gemeente Weesp stelt een budget beschikbaar aan haar inwoners van 18 jaar en ouder voor
culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten. Daarnaast kan voor telefoon-, internet- of
krantabonnement een vergoeding worden aangevraagd. De vergoeding bedraagt maximaal € 140 per
kalenderjaar. U dient de uitgaven te verantwoorden aan de hand van bonnetjes. Wij verzoeken de
uitgaven op te sparen totdat u het maximale bedrag heeft bereikt.
Voorwaarden:
- u bent inwoner van de gemeente Weesp;
- u bent ouder dan 18 jaar;
- u heeft een (gezamenlijk) inkomen dat niet hoger is dan 110% van de voor u geldende
bijstandsnorm;
- uw vermogen blijft onder de voor u geldende vermogensgrens.

3.

Te declareren kosten

U dient aan te tonen waarvoor u deze regeling wenst aan te vragen, hiervan dienen betaalbewijzen te
overleggen bij dit aanvraagformulier.
Voor u of uw partner (betaalbewijzen meesturen):
□ De kosten van deelname aan culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten

□
□
□
□
□

De kosten ven het abonnement op een krant
De kosten van een telefoonabonnement (vast of mobiel)
De kosten van een internetabonnement
De kosten van lidmaatschap van de bibliotheek of Museumjaarkaart
De kosten van een NS-abonnement Dal-Voordeel

Kosten

4.

€

Betaalwijze

Op welk rekeningnummer wenst u het bedrag overgemaakt te krijgen?
IBAN nummer

5.

Verklaring en ondertekening

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:
- Dat hij/zij aan de hierboven genoemde voorwaarden voldoet/voldoen;
- dit formulier geheel naar waarheid te hebben ingevuld en geen omstandigheden te hebben
verzwegen die er voor zouden zorgen dat de activiteiten regeling niet wordt toegekend;
- er mee in te stemmen dat een nader onderzoek kan worden ingesteld naar de juistheid van de
ingevulde gegevens;
- te weten dat de verstrekte toeslag geheel of gedeeltelijk kan worden teruggevorderd als ik/wij
onjuiste of onvolledige gegevens heb(ben) verstrekt.
Plaats:
Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening partner:

Het college van Burgemeester en Wethouders is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
Participatiewet en de zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens op grond van de wet
beschermingpersoonsgegevens.
Indien u binnen acht weken na de datum van indiening van deze aanvraag geen beschikking heeft
ontvangen, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Weesp. Dit geldt niet indien u bericht heeft ontvangen dat de
afwikkeling van uw aanvraag langer dan acht weken in beslag zal nemen.

Deze aanvraag opsturen naar:
Gemeente Weesp
Afdeling Sociale Zaken
Antwoordnummer 80
3600 WB Maarssen
Een postzegel is niet nodig.

Heeft u vragen over deze of een andere regeling? Neem dan contact op met de Afdeling Sociale
Zaken van de gemeente Stichtse Vecht via het telefoonnummer 0346 25 41 11. Dit kan op maandag
tot en met vrijdag (met uitzondering van feestdagen), bij voorkeur tussen 9.00 uur en 10.30 uur.

