Aanvraag Declaratieregeling Huisraad
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.

3. Declaratie
Op grond van artikel 2 lid 2 van de Beleidsregel kan een vergoeding worden aangevraagd voor de kosten
van een wasmachine, koelkast, fornuis, bed inclusief matras, computer en/of fiets. Andere kosten komen
niet voor vergoeding in aanmerking op grond van deze regeling.
Voor welke kosten dient u een declaratie in?
Soort kosten___________________

Bedrag €__________

U dient de aankoopnota op naam mee te zenden. Indien u nog geen aankoopnota kunt overleggen
dient u een pro forma nota bij te voegen, de definitieve nota moet vervolgens achteraf worden
ingeleverd.

4. Betaalwijze
IBAN nummer: _______________________
Zijn uw gegevens nog correct? Ja / Nee *

(doorhalen wat niet van toepassing is)

5. Toelichting:
De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld op de feitelijke kosten per voorziening met een maximum
van € 300,00 voor een eenpersoonshuishouden en € 400,00 voor een meerpersoonshuishouden.
VOORWAARDEN:

-

U bent inwoner van de gemeente Weesp
Uw inkomen is niet hoger dan 110% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm.
Uw vermogen is niet hoger dan het vrij te laten vermogen zoals vastgesteld in artikel 34 lid 3 van
de Participatiewet;
U heeft bent 21 jaar of ouder
U heeft de laatste vijf jaar geen vergoeding ontvangen voor huisraad
De tegemoetkoming valt niet onder de eerste inrichtingskosten voor starters of nieuwkomers.
Personen jonger dan 27 jaar die recht hebben op studiefinanciering behoren niet tot de
doelgroep van deze regeling

Let op: Alleen de volgende kosten kunnen voor declaratie in aanmerking komen:
Wasmachine, koelkast, fornuis, bed incl. matras, computer of fiets. Andere kosten komen niet voor
vergoeding in aanmerking op grond van deze regeling.

6. 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 deze tegemoetkoming 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
bescherming persoonsgegevens.
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 Stichtse Vecht
Afdeling Sociale Zaken
Antwoordnummer 80
3600 WB Maarssen
(Een postzegel is niet nodig)

.\

Bijlage
Om voor deze regeling in aanmerking te kunnen komen mag uw inkomen niet meer bedragen dan 110%
van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, daarnaast mag uw vermogen niet meer bedragen dan de
van toepassing zijnde vermogensgrens. Zie onderstaande tabel.
Tabel 1 Grensbedrag inkomen voor personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
Bijstandsnorm per maand inclusief
vakantiegeld)*
Alleenstaande of alleenstaande
ouder die niet samenwoont met
1 of meer volwassenen
Gehuwden, samenwonenden
met echtgenoot, beide jonger
dan de pensioengerechtigde
leeftijd

€

1.025,55

€ 1.465,07

* Bedragen per 1-1-2019;

Tabel 2 Grensbedrag inkomen voor pensioengerechtigden
Bijstandsnorm per maand inclusief
vakantiegeld)*
Alleenstaande of alleenstaande
ouder die niet samenwoont met
1 of meer volwassenen
Gehuwden, samenwonenden
die niet met een andere
volwassenen dan de echtgenoot
in dezelfde woning woont

€

1.147,80

€ 1.563,46

* Bedragen per 1-1-2019;

Tabel 3 Meerpersoonshuishouden inkomen voor personen van 21 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
Kostendelersnorm voor
alleenstaanden, alleenstaande
ouders en gehuwden die met één
of meerdere volwassenen in
dezelfde woning wonen
Tweepersoonshuishouden
Driepersoonshuishouden
Vierpersoonshuishouden

Norm per persoon per maand inclusief
vakantiegeld)*
€ 732,54
€ 634,86
€ 586,03

* Bedragen per 1-1-2019;

Toelichting kostendelersnorm
De kostendelersnorm geldt voor volwassenen die samen met andere kosten delende medebewoners in
de woning wonen. Hoe meer kostendelers in één huis wonen hoe lager de uitkering. Het gaat om
huisgenoten die 21 jaar of ouder zijn; niet studeren, geen recht hebben op Wet tegemoetkoming
schoolgaande kinderen (Wtos) en geen beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen of kamerhuurder of
kostganger zijn.
Tabel 4 Vermogen
Het vrij te laten vermogen

Bedrag

Gehuwden & alleenstaande ouder

€ 12.240,00

Alleenstaande

€ 6.120,00

Om te kunnen beoordelen of u aan de voorwaarden voldoet dient u onderstaande vragen in te vullen en
met de bijbehorende bewijsstukken met de aanvraag terug te zenden.

1.

Leefvorm

A. Hebt u inwonende
kinderen jonger dan
18 jaar waarvoor u
kinderbijslag ontvangt?

Neen

B. Hebt u inwonende
kinderen van 18 jaar of
ouder?

Neen

C. Zijn er overige
inwonende personen?

2.

……………………………
……………………………

Ja, namelijk:
Achternaam en
voorletters:
 Geboortedatum:

……………………………
……………………………



Ja, namelijk:
Achternaam en
voorletters:
 Geboortedatum:
 Burgerservicenummer
 Relatie met inwonend
persoon (onderhuurder,
aard bloedverwantschap
e.d.)
Betaalt uw medebewoner een
commerciële huurprijs?
Nee:
Ja
Indien ja bewijsstukken
meesturen (huurcontract,
betaalbewijzen)


Neen

D. Huisvesting:
Bewijsstukken
meesturen s.v.p (bijv.
huurovereenkomst,
eigendomspapieren en
waarde woning).

Ja, namelijk:
Achternaam en
voorletters:
 Geboortedatum:


Huurder woning
Kamerhuur
Inwonend bij ouders
Eigenaar
koopwoning:

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………

Kostganger
Verblijvend in inrichting
Anders, namelijk:……………………………
WOZ-waarde:
Hypotheekschuld:

€………………………
€………………………

Inkomen

A. Beschikt u over inkomsten? Bewijsstukken (bijv. loonstrook, uitkeringsspecificatie)
meesturen s.v.p.
Ja

→

Neen

↓
ga door
naar
volgende
vraag

Indien ja: betreft:

Hoogte:

Per:

Loon

€ ……………….

4 weken

Maand

Uitkering

€ ………………..

4 weken

Maand

€ ………………..

4 weken

Maand

Anders, namelijk
……………………………..
(bijv.: giften, andere periodieke
ontvangsten

B. Beschikt uw partner over inkomsten? Bewijsstukken (bijv. loonstrook, uitkeringsspecificatie)
meesturen s.v.p.
Ja

→

N.v.t.
Neen

Indien ja: betreft:

Hoogte:

Per:

Loon

€ ……………….

4 weken

Maand

Uitkering

€ ………………..

4 weken

Maand

↓
ga door
naar
volgende
vraag

Anders, namelijk
……………………………..
(bijv.: giften, andere periodieke
ontvangsten

€ ………………..

4 weken

Maand

C1. Beschikken uw inwonende kinderen over inkomsten? Bewijsstukken (bijv. loonstrook,
uitkeringsspecificatie) meesturen s.v.p.
Ja

→

N.v.t.
Neen

↓
ga door
naar
volgende
vraag

Naam kind:

………………………...

Geboortedatum:

…………………………...

Hoogte:

Opmerkingen:

Per:

Loon

€ ……….

…………………..

4 weken

Maand

Uitkering

€ ……….

…………………..

4 weken

Maand

€ ……….

…………………..

4 weken

Maand

Betreft:

Anders, namelijk
…………………………….
(bijv.: WSF, giften,
andere periodieke
ontvangsten

C2. Beschikken uw inwonende kinderen over inkomsten? Bewijsstukken (bijv. loonstrook,
uitkeringsspecificatie) meesturen s.v.p.
Ja

→

N.v.t.
Neen

↓
ga door
naar
volgende
vraag

Naam kind:

………………………

Geboortedatum:

…………………………

Hoogte:

Opmerkingen:

Per:

Loon

€ ……….

…………………..

4 weken

Maand

Uitkering

€ ……….

…………………..

4 weken

Maand

€ ……….

…………………..

4 weken

Maand

Betreft:

Anders, namelijk
……………………………
(bijv.: WSF, giften,
andere periodieke
ontvangsten

D. Ontvangt u en/of uw partner de volgende heffingskortingen van de Belastingdienst?
Bewijsstukken (beschikking voorlopige teruggaven Belastingdienst) meesturen s.v.p. Let op:
wanneer er meerdere heffingskortingen van toepassing zijn, alle desbetreffende hokjes aanvinken.
Alleenstaande ouderkorting
Aanvullende alleenstaande ouderkorting
Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Algemene heffingskorting minst verdienende partner
N.v.t.

3.

Vermogen

A. Rekeningen: Vermeld hieronder gegevens van alle bank-/giro-/spaarrekeningen van u, uw
partner, en uw inwonende minderjarige kinderen: Bewijsstukken (afschriften laatste 3 maanden
per bank-/giro-/spaarrekening) meesturen s.v.p.
Rekeningnummer:

Ten name van:

Saldo:

Datum saldo:

………………………

…………………………..

€ ……………………….

………………………

………………………

…………………………..

€ ……………………….

………………………

………………………

…………………………..

€ ……………………….

………………………

………………………

…………………………..

€ ……………………….

………………………

………………………

…………………………..

€ ……………………….

………………………

………………………

…………………………..

€ ……………………….

………………………

B. Onroerend goed: Bezitten u, uw partner, uw inwonende minderjarige kinderen onroerende
E
zaken, bijvoorbeeld een huis (in het buitenland)? NB: indien er bij vraag 2 opgave is gedaan van
het bezit van een woning, hoeft u dat niet hier opnieuw op te geven. Bewijsstukken
(eigendomsbewijzen) meesturen s.v.p.
Ja

→

Neen

↓
ga door
naar
volgende
vraag

Soort bezit:

Eigenaar:

Waarde:

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

C. Waardepapieren: Bezitten u, uw partner, uw inwonende minderjarige kinderen waardepapieren
(bijvoorbeeld: aandelen, lijfrentes, kapitaalverzekeringen e.d.)? Waardeoverzicht meesturen s.v.p.
Ja

→

Neen

↓
ga door
naar
volgende
vraag

Soort bezit:

Eigenaar:

Waarde:

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

D. Motorvoertuigen: Bezitten u, uw partner, uw inwonende minderjarige kinderen motorvoertuigen
(zoals een auto, motor, boot of caravan?) Bewijsstukken (bijv. kenteken-/registratiebewijs)
meesturen s.v.p.
Ja

→

Neen

↓
ga door
naar
volgende
vraag

Soort bezit:

Eigenaar:

Waarde:

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

………………………………………..

…………………………..

€ …………………….

E. Overige bezittingen: Bezitten u, uw partner, uw inwonende minderjarige kinderen antiek,
sieraden of andere waardevolle bezittingen die in eerdere vragen niet zijn genoemd?
Bewijsstukken meesturen s.v.p.
Ja

→

Neen

Omschrijving:

Eigenaar::

Geschatte waarde:

…………………………..

…………………………..

………………………

…………………………..

…………………………..

………………………

F. Aanspraken: Heeft u, uw partner, uw inwonende minderjarige kinderen nog aanspraken op
vermogen waarover op dit moment nog niet kan worden beschikt, bijvoorbeeld uit (onverdeelde)
erfenis, nog lopende boedelscheiding, of in verband met uitgeleend geld? Bewijsstukken
meesturen s.v.p.

Ja

→

Neen

Omschrijving:

Gerechtigde:

Geschatte bedrag:

…………………………..

…………………………..

………………………

…………………………..

…………………………..

………………………

G. Schulden: Heeft u, uw partner, uw inwonende minderjarige kinderen schulden? Bewijsstukken
van hoogte en aflossingsplicht van opgegeven schulden meesturen s.v.p.
Ja

→

Neen

4.

Reden/doel
schuld:

Schuldenaar:

Restant schuld:

Aflossing per
maand:

…………………….

………………………

€……………………..

€…………………

…………………….

………………………

€……………………..

€…………………

Betaalwijze

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

………………………………………………….

5. Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren:




Deze bijlage geheel naar waarheid te hebben ingevuld en geen omstandigheden te hebben
verzwegen die er voor zouden zorgen dat deze tegemoetkoming 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:

Heeft u vragen over deze of een andere regeling? Neem dan contact op met de Afdeling Sociale Zaken
van de gemeente Weesp/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.

