Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2017
Lees voor het invullen van dit formulier eerst de bijgevoegde toelichting goed door.
De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens uitsluitend gebruikt
voor het behandelen van deze aanvraag.
Voor het indienen van de aanvraag dient u te beschikken over een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs) en dient u bij de
gemeente ingeschreven te staan op het adres waar u woont.
Belangrijk: vult u álle vragen volledig in en stuur alle bewijsstukken mee (zie pagina 5).

1.

Persoonlijke gegevens
Uzelf

Partner

Naam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoonnummer
Burgerservicenummer

2.

Wonen en woonlasten

Kruis aan en vul in wat van toepassing is.

Ik betaal woonkosten in de vorm van huur, hypotheek of anders
Nee
Ja

De woonkosten per maand zijn €

Mijn huidige woonsituatie is als volgt:
Kruis aan wat van toepassing is.

huurwoning / koopwoning

onderhuurder/kostganger/kamerbewoner

bij ouders inwonend/inwonende ouder(s)

woonwagen

geen vaste woon-/verblijfplaats

Wlz-instelling (inrichting / begeleid wonen)

anti-kraak

anders, namelijk ………………………….
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3.

Samenstelling gezin

Kruis aan en vul in wat van toepassing is.

Ik ben alleenstaande
Ik ben alleenstaande en woon alleen met een (of meer) meerderjarig(e) kind(eren)

Ik woon alleen met kinderen
Alle kinderen zijn jonger dan 21 jaar
Ik woon met minderjarige en meerderjarige kinderen in huis

Ik woon samen met mijn partner zonder kinderen
Ik woon samen met mijn partner en kind(eren)
Alle kinderen zijn jonger dan 21 jaar
Er wonen minderjarige en meerderjarige kinderen in huis

4.

Medebewoners

Kruis aan en vul in wat van toepassing is.

Nee, er zijn naast mijn partner en/of kinderen geen andere medebewoners
Ja, er is sprake van andere medebewoner(s) dan partner of kinderen, bijvoorbeeld
een kennis, familielid, huurder, etc.) en ik vul de gegevens van de medebewoners
hieronder in:

Naam

*

Relatie

Geboortedatum

Studiefinanciering *
ja

nee

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Lever bewijsstukken van DUO in
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5.

Uw inkomen

In de onderstaande tabel vult u in welk inkomen u momenteel netto per maand ontvangt. Als u getrouwd bent of als u
samenwoont, geeft u ook het inkomen op van uw partner. Heeft u of uw partner geen inkomen vul dan € 0,- in bij alle
rubrieken. Neem het bedrag over van de loonstrook of uitkeringsspecificatie. Raadpleeg eerst de toelichting voor het begrip
inkomen en het toetsbedrag bijstand.
Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u deze aanvraag overslaan en gaat u verder met vraag 6.

Uzelf (netto per maand)

Partner (netto per maand)

€

€

Uitkering - WW / WIA / ANW e.d. €

€

Alimentatie

€

€

AOW-pensioen

€

€

Andere pensioenen

€

€

Overige inkomsten

€

€

Heffingskorting belastingdienst

€

€

€

€

Loon

(minst verdienende partner)

Inkomens afhankelijke combinatiekorting belastingdienst

6.

Inkomen inwonende kinderen van 21 jaar en ouder

Kruis aan en vul in wat van toepassing is.

Voornaam

7.

Studiefinanciering
ja

nee

ja

nee

ja

nee

Vraagt u een bijdrage aan voor uzelf?

Kruis aan en vul in wat van toepassing is.

Nee (ga verder naar vraag 8)
Ja, voor de kosten van
Let op: voor volwassenen is geen vergoeding ID-kaart of verlenging verblijfsvergunning mogelijk
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8.

Vraagt u een bijdrage aan voor uw partner?

Kruis aan en vul in wat van toepassing is.

Nee (ga verder naar vraag 9)
Ja, voor de kosten van
Let op: voor volwassenen is geen vergoeding ID-kaart of verlenging verblijfsvergunning mogelijk

9.

Vraagt u een bijdrage aan voor een of meer inwonende kinderen jonger dan 18 jaar?

Kruis aan en vul in wat van toepassing is.

Nee (ga verder naar vraag 10)
Ja, (vul hieronder per kind de gegevens in)

Kindgegevens 1:
Naam en voorletters
Kosten ID-kaart /
Verlenging verblijfsdocument

Aanschaf ID-kaart
Verlenging verblijfsdocument

Overige kosten
Geboortedatum
Burgerservicenummer

Kindgegevens 2:
Naam en voorletters
Kosten ID-kaart /
Verlenging verblijfsdocument

Aanschaf ID-kaart
Verlenging verblijfsdocument

Overige kosten
Geboortedatum
Burgerservicenummer
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Kindgegevens 3:
Naam en voorletters
Kosten ID-kaart /
Verlenging verblijfsdocument

Aanschaf ID-kaart
Verlenging verblijfsdocument

Overige kosten
Geboortedatum
Burgerservicenummer
Vraagt u voor meer dan 3 kinderen een tegemoetkoming aan, lever deze gegevens dan
apart bij de aanvraag in.

10. Stuurt u de volgende bewijsstukken mee:
Let op: ontvangt u een bijstandsuitkering of heeft u over 2017 bijzondere bijstand toegekend gekregen dan is het
inleveren van de gegevens onder E voldoende.
A. Kopie geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs) of geldig verblijfsdocument (ook van uw
partner);
B. kopieën van de meest recente bewijsstukken van alle inkomsten zoals
uitkeringsspecificaties, loonstroken, gegevens studiefinanciering etc. (let op: géén
jaaropgaven of bankafschriften) tenzij u in 2017 al eerder een aanvraag heeft ingediend
en inkomstengegevens heeft ingeleverd;
C. als u een heffingskorting van de belastingdienst ontvangt, stuur een kopie van de vooren achterkant van de voorlopige aanslag mee;
D. bewijsstukken van studiefinanciering van inwonende personen ouder dan 21 jaar;
E. kopieën van bewijsstukken van de gemaakte kosten van de activiteiten of verlenging
verblijfsdocument in 2017 (bijvoorbeeld facturen, bankafschriften (omcirkel de
betreffende kosten), kwitanties en/of (entree)kaarten);
F.

berekening van het vrij te laten bedrag als u bent toegelaten tot de WSNP, u in een
schuldhulpverleningstraject zit bij Plangroep of als er beslag is gelegd op uw inkomen
door een schuldeiser.
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11. Betaling
De bijdrage kan worden uitbetaald op bankrekeningnummer
De bijdrage voor cliënten die:
•

een bijstandsuitkering ontvangen, wordt op het zelfde bankrekeningnummer
overgemaakt als de uitkering;

•

onder bewind staan, wordt op het bankrekeningnummer van de bewindvoerder
overgemaakt en de correspondentie wordt ook naar de bewindvoerder gestuurd.

12. Ondertekening
Door het zetten van mijn handtekening geef ik aan dat ik dit formulier en de toelichting heb gelezen en volledig naar
waarheid heb ingevuld. Ik begrijp dat het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot terugvordering van uitgekeerde
bedragen. Ik weet dat de gemeente mijn gegevens kan controleren.

Plaats en datum

Handtekening aanvrager

...................................................
Handtekening partner

...................................................

13. Tot slot
Wij wijzen u er op dat u kopieën van alle gegevens en bewijsstukken samen met dit formulier
moet inleveren zodat uw aanvraag kan worden afgehandeld. Wanneer wij niet alle
gevraagde gegevens compleet hebben, kunnen wij uw aanvraag niet beoordelen en moeten
wij u alsnog om aanvullende gegevens vragen. Dit zorgt voor een vertraging van de
afhandeling van uw aanvraag.

Dit formulier moet uiterlijk op 31 december 2017 ontvangen zijn. U kunt de stukken in een
gesloten enveloppe afgeven aan de balie van het Werkplein aan de Prinsessesingel 10 Venlo of
opsturen naar Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo
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Toelichting bij Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2017
Bent u bij een sportclub of andere vereniging? De gemeente Venlo vindt het belangrijk dat
ook inwoners met een laag inkomen mee kunnen doen met sport, ontspanning en cultuur.
Speciaal daarvoor is er de Geld-Terug-Regeling. Via deze regeling kunt u een bijdrage
krijgen in deze activiteiten. Daarnaast kunt u voor minderjarige kinderen de kosten vergoed
krijgen van een ID-kaart of verlenging van het verblijfsdocument.

Voor wie?
De Geld-Terug-Regeling en de vergoeding van een ID-kaart of verlenging verblijfsdocument
is bedoeld voor inwoners van de gemeente Venlo met een inkomen tot en met 120% van de
voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm. In de tabel in de bijlage kunt u zien of in uw
situatie uw inkomen hieraan voldoet.

Hoe werkt de regeling?
Per gezinslid heeft u een budget van € 100,00. Dit budget is voor u, voor uw partner en voor
uw kinderen jonger dan 18 jaar. Personen ouder dan 18 jaar moeten zelf een aanvraag
indienen. Naast dit budget is er de mogelijkheid om voor kinderen nog de kosten van een
ID-kaart of verlenging verblijfsvergunning aan te vragen.

Wat wordt er vergoed?
De kosten die voor vergoeding in aanmerking komen, moeten gemaakt zijn in hetzelfde jaar
als waarin u de facturen, bankafschriften, kwitanties en/of (entree)kaarten indient. Met de
Geld-Terug-Regeling kunnen alleen de volgende activiteiten worden vergoed.

Voor volwassenen:
•

•
•

contributie:
• sportvereniging;
• muziekvereniging;
• dansvereniging;
• toneelvereniging;
• zangvereniging;
• hobbyvereniging;
• ouderenbondvereniging;
• buurtvereniging
• belangenvereniging.
activiteiten ouderen en gehandicapten;
kosten internet (één aansluiting per huishouden).

Voor volwassenen en kinderen:
•
•
•
•

kaarten voor attractieparken, evenementen, theater, bioscoop, concerten of beurzen;
kosten voor buitenschoolse activiteiten (bijvoorbeeld kindervakantiewerk);
abonnement bibliotheek of kosten gebruik van faciliteiten van de bibliotheek;
abonnement zwembad.
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Voor kinderen tot 18 jaar: ID-kaart/verblijfsdocument
Voor kinderen van 0 tot 18 jaar bestaat er mogelijk recht op een vergoeding voor een
ID-kaart of een verlenging verblijfsdocument. Als de aanvraag wordt toegekend wordt een
tegoedbon (voucher) voor een ID-kaart aan u opgestuurd. Is de ID-kaart al aangeschaft of
gaat het om de kosten van een verlenging verblijfsdocument, dan kunt u het betaalbewijs bij
ons inleveren. Deze vergoeding kan per persoon slechts één keer per 5 jaar worden
toegekend.
Alleen de directe kosten van de ID-kaart of verblijfsdocument komen in aanmerking voor een
vergoeding. De bijkomende kosten zoals pasfoto’s, kosten spoedaanvraag, reiskosten etc.
worden niet vergoed. Verlies of diefstal geeft geen recht op extra vergoeding van een nieuwe
ID-kaart of verblijfsdocument binnen de termijn van 5 jaar als u al een vergoeding hebt
ontvangen.
Voor meer mogelijkheden voor vergoeding van de kosten van sport, cultuur en
schoolbenodigdheden voor kinderen verwijzen wij u naar de website
www.jeugdfondsenvenlo.nl

Wat wordt verstaan onder inkomen?
Onder inkomen wordt o.a. verstaan inkomsten uit arbeid, uitkeringen zoals WW, WIA, WAO,
ANW, AOW- pensioen en andere pensioenen, lijfrente, alimentatie, studiefinanciering,
teruggaaf belastingdienst en heffingskortingen. Bij uw inkomen rekenen wij dus ook de
heffingskortingen die door de belastingdienst aan u worden uitbetaald.

Tot wanneer aanvragen?
Aanvragen kan tot en met 31 december 2017 bij de gemeente Venlo, afdeling Samen Leven
en Werken (Werkplein), Prinsessesingel 10, 5911 HT Venlo. U kunt de aanvraag en de
bewijsstukken in een gesloten enveloppe afgeven aan de balie van het Werkplein of
opsturen naar Gemeente Venlo, Postbus 3434, 5902 RK Venlo.
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Netto bijstandsnormen omgerekend naar 120% exclusief vakantietoeslag per 1 januari 2017
Jongerennormen per maand van 18 tot 21 jaar

excl. v.t. 120% incl. v.t. 120%

Alleenstaande (met of zonder kind) *
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar
Gehuwd, zonder kind, één ouder dan 21 jaar
Gehuwd, met kind, beiden jonger dan 21 jaar
Gehuwd, met kind, één ouder dan 21 jaar

€ 276,56
€ 553,13
€ 1.076,83
€ 873,24
€ 1.396,94

Normen per maand van 21 tot leeftijd AOW-pensioen

excl. v.t. 120% incl. v.t. 120%

Alleenstaande of alleenstaande ouder *
Gehuwden of samenwonenden

€ 1.120,38
€ 1.600,54

Normen per maand vanaf AOW-pensioen-leeftijd of ouder

excl. v.t. 120% incl. v.t. 120%

Alleenstaande of alleenstaande ouder *
Gehuwden of samenwonende, vanaf AOW-leeftijd
Gehuwden of samenwonende, één AOW-leeftijd ander niet

€ 1.258,72
€ 1.719,19
€ 1.719,19

Normen in inrichting per maand *

excl. v.t. 120% incl. v.t. 120%

Alleenstaande of alleenstaande ouder *
Gehuwden

€
€

Kostendelersnorm PW **

excl. v.t.

incl. v.t.

Tweepersoonshuishouden
Driepersoonshuishouden
Vierpersoonshuishouden

€
€
€

€
€
€

*

**

354,73
551,76

800,27
693,56
640,21

€ 291,12
€ 582,24
€ 1.133,51
€ 919,20
€ 1.470,47

€ 1.279,35
€ 1.684,78

€ 1.324,97
€ 1.809,67
€ 1.809,67

€
€

373,04
580,80

842,39
730,07
673,59

Vanaf 2015 ontvangen alleenstaande ouders een aanvulling op het kind gebonden budget. Dit wordt ook
wel de alleenstaande ouderkop genoemd. Deze aanvulling wordt niet gezien als inkomen voor de
participatiewet. Als een alleenstaande ouder inkomen heeft uit arbeid dan krijgt deze eventueel een
inkomensafhankelijke combinatiekorting van de belastingdienst. Deze teruggave wordt wel meegeteld als
inkomen.
Mogelijk bent u kostendeler met medebewoners. De bijstandsnorm wordt daarop aangepast. Hoe meer
personen van 21 jaar of ouder er in één huis wonen en geen studiefinanciering ontvangen), hoe lager de
bijstandsnorm is waarmee wij uw inkomen vergelijken.

Aan deze bedragen kunt u geen rechten ontlenen. De voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm is afhankelijk
van uw woonsituatie en persoonlijke omstandigheden en zal individueel worden bepaald.
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