Aanvraagformulier regelingen inkomensondersteuning
GWS ………………………../…………………. (dit vult de gemeente in)
Aanvrager

□ man □ vrouw

Partner

□ man □ vrouw

Voorletters en achternaam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Burgerservicenummer (BSN)
Burgerlijke staat
IBAN

Geef aan welke regeling u wilt aanvragen:

□ Kinder- en jeugdbudget (voor kinderen tot en met 17 jaar).
□

Doe-budget (voor inwoners van 18 jaar en ouder).

□ Tegemoetkoming Premie Aanvullende Zorgverzekering (TAZ).
□ Pc-regeling (let op: alleen aanvragen voor een schoolgaand kind vanaf groep 6 van de basisschool

tot 18

jaar).

□ Individuele Inkomenstoeslag (IIT).
□ Tegemoetkoming Eigen Risico (TER).
Documenten die u moet meesturen:






Kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort/ID-bewijs/verblijfsvergunning, géén rijbewijs).
Kopie van uw laatste uitkerings- en/of salarisspecificatie.
Kopie voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst van dit jaar. Ook de achterkant.
Kopie van alle afschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank- en spaarrekeningen. Ook die van
uw kinderen onder de 18 jaar. Als u online bankiert kunt u de afschriften downloaden.
Bewijsstukken van uw vermogen: kenteken auto, eigendomsbewijzen koopwoning of andere
(on)roerende zaken en hypotheekakte.






Verklaring onderhuur.
Overzicht van schulden die u moet betalen.
Als u zelfstandig ondernemer bent: kopie van de laatste voorlopige aanslag en de aangifte die daar bij
hoort.
Verklaring Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS) van inwonende
studerende kinderen tussen 18 en 21 jaar.

Aanvullende documenten meesturen voor de volgende regelingen:





Voor Tegemoetkoming Premie Aanvullende Zorgverzekering: een kopie van het polisblad van het
lopende jaar waaruit blijkt dat u een aanvullende zorgverzekering hebt.
Voor Pc-regeling: een offerte op naam.
Voor Individuele Inkomenstoeslag: jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar.
Voor Tegemoetkoming Eigen Risico: het overzicht van het betaalde eigen risico. Als u een aanvraag
indient voor een voorgaand jaar dan moet u ook de bankafschriften van de laatste 3 maanden van dat
betreffende jaar inleveren.

Verklaring
 Ik verklaar dat ik de gevraagde documenten heb aangeleverd en de juiste gegevens heb ingevuld. De
gemeente kan dan bepalen of ik recht heb op het budget.
 Ik weet dat het strafbaar is om onjuiste of onvolledige gegevens in te vullen of informatie achter te
houden.
 Ik weet dat de gemeente mijn gegevens kan laten controleren door bijvoorbeeld de Belastingdienst.
 Ik weet dat als later blijkt dat ik onterecht geld van de gemeente heb ontvangen ik dit terug moet
betalen.

Datum:
Plaats:
Handtekening:

Handtekening partner:

U kunt uw aanvraag met bijgevoegde antwoordenvelop sturen naar gemeente Gooise Meren of in de
brievenbus doen bij Brinklaan 35 in Bussum.

