Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

In te vullen door casemanager
BSN-nummer

Aanvraag bijzondere
bijstand voor personen
met bijstandsuitkering

Klantnummer
Opdrachtnummer
Ingekomen d.d.

Belangrijk:

Dit aanvraagformulier is alleen bedoeld voor personen die van de gemeente Leeuwarden al een uitkering ontvangen op
grond van de Participatiewet.

1 Persoonsgegevens
Naam 			
Geboortedatum			

Burgerservicenummer

Telefoon

2 Aanvraag bijzondere bijstand voor
Meesturen met de aanvraag (kopie van de pro forma nota / offerte):

3 Bezittingen
Let op! Volledig invullen!
3a Overzicht van alle bank- en spaarrekeningen (van u en/of uw partner en/of uw minderjarige kinderen)
IBAN 			

Ten name van						

Saldo (vul het saldo in van datum kosten)

										€
										€
										€
										€
										€
										€
										€
										€
3b Heeft u en/of uw partner ook contant geld? Zo ja, hoeveel?				

€
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3c Onroerende zaken
Bezit u en/of uw partner onroerende zaken?				
Ook als u een woning of dergelijke in het buitenland bezit, moet u dat opgeven.

 ja  nee

 Eigen woning

- Geschatte waarde €
- Wat betaalt u aan hypotheekrente per maand? €
- Ontvangt u premie van het Rijk voor uw woning?			

 ja  nee

Bedrag €

- Betaalt u erfpacht?						

 ja  nee

Bedrag €

- Wat is het eigenaarsdeel onroerende-zaakbelasting (OZB) €
- Wat is het bouwjaar van uw woning?
- Wat betaalt u aan premie per maand voor uw opstalverzekering? €
- Wat betaalt u aan premie per maand voor uw overlijdensrisicoverzekering, gekoppeld aan uw hypotheek? €
- Kreeg u vrijstelling voor de gemeentelijke belastingen en waterschapslasten?

 ja  nee

zo nee:
- Wat betaalt u voor het eigenaarsdeel onroerende zaakbelasting (OZB)? €
- Wat betaalt u voor rioolrechten woningeigenaren? €
- Wat betaalt u voor het eigenaarsdeel waterschapslasten? €

 Overige onroerende zaken
3d Waardepapieren
Bezit u en/of uw partner waardepapieren?				

 ja  nee

Soort waardepapier						Waarde
								€
3e Overige bezittingen
Heeft u en/of uw partner nog andere waardevolle goederen of bezittingen?

 Auto €			

 Motor €			



 ja  nee
Boot €			



Caravan €

 Anders
3f Te verwachten vermogen en/of aanspraken
Heeft u en/of uw partner nog aanspraak op vermogen?			
Bijvoorbeeld uit een nog te verdelen erfenis, ontbonden huwelijk, beëindigde samenwoning.

 ja  nee

Zo ja namelijk
		
Geschatte waarde van uw aanspraken €
3g Heeft u en/of uw partner nog aanspraak op inkomen dat betrekking heeft
op de periode voor de bijstandsaanvraag?				
Soort inkomen			

 ja  nee

Periode waarop het inkomen betrekking heeft		

Bedrag

										€
										€

4 Schulden
4a Heeft u en/of uw partner schulden?				

 ja  nee

Naam schuldeiser
Ingangsdatum
TerugbetalingsOorspronkelijk
Aflossing per
			schuld		 verplichting		bedrag		 maand

Restant schuld

					

 ja  nee

€		

€		

€

					

 ja  nee

€		

€		

€

					

 ja  nee

€		

€		

€

					

 ja  nee

€		

€		

€

					

 ja  nee

€		

€		

€

					

 ja  nee

€		

€		

€

					

 ja  nee

€		

€		

€
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4b Heeft u en/of uw partner een hypotheek op uw woning?			

 ja  nee

De hypotheek staat op naam van
Hoofdsom € 			

Restant schuld €

4c Zit u op dit moment in een schuldsaneringstraject?

		 ja

 nee

5 Datum en ondertekening
Ik heb dit formulier geheel naar waarheid ingevuld; ik heb niets verzwegen. Ik weet dat onjuist invullen van de vragen strafbaar is. Het kan leiden tot
een boete dan wel aangifte bij Justitie gevolgd door een strafrechtelijke vervolging.
Door het ondertekenen van dit formulier geef ik de gemeente toestemming om inlichtingen in te winnen bij derden. Hierbij geef ik de gemeente
ook expliciet toestemming om informatie over vergoedingen van de zorgkosten bij de zorgverzekeraar op te vragen. Het gaat om gegevens die nodig
zijn om het recht op bijzondere bijstand vast te stellen.
Plaats						Datum
Handtekening uzelf/gemachtigde:			

Handtekening partner:
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