
Een omschrijving van wat Participatieactiviteiten zijn vindt u op www.leeuwarden.nl, zoekvraag Participatiepremie.

Naam organisatie

Adres

Postcode    Plaats

Datum aanvang werkzaamheden   Aantal uren per week

Werkzaamheden

Kantooradres:
Oldehoofsterkerkhof 2
8911 DH Leeuwarden

Postadres:
Postbus 21000
8900 JA Leeuwarden

Telefoon 14 058
gemeente@leeuwarden.nl

982

Aanvraag Participatiepremie
Uw persoonsgegevens worden door sociale zaken gemeente Leeuwarden verwerkt voor het bepalen van het recht op  de aanvraag premie. 

1. U ontvangt een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of Bbz 2004   0 Ja, ga door naar vraag 2 
          0 Nee, geen recht op premie

2. Uw leeftijd ligt tussen 27 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd     0 Ja, ga door naar vraag 3 
          0 Nee, geen recht op premie

3. U bent inwoner van de gemeente Leeuwarden      0 Ja, ga door naar vraag 4 
          0 Nee, geen recht op premie

4. U hebt met behoud van uitkering onafgebroken 12 maanden naar vermogen participatieactiviteiten verricht 0 Ja, ga door naar vraag 5 
          0 Nee, geen recht op premie

5. De participatieactiviteit bestaat uit mantelzorg      0 Ja, geen recht op premie  
          0 Nee, ga door naar vraag 6

6. U ontvangt een (vrijwilligers)vergoeding voor een van de participatieactiviteiten   0 Ja, geen recht op premie 
          0 Nee, ga door naar vraag 7

7. U volgt een reintegratietraject naar werk of dagbesteding. Bijvoorbeeld een werkstage of proefplaatsing met  0 Ja, geen recht op premie  
behoude van uitkering        0 Nee, ga door naar vraag 8

8. U hebt een parttime dienstverband naast de participatieactiviteiten    0 Ja, geen recht op premie 
          0 Nee, ga door naar vraag 9

9. U heeft de afgelopen 12 maanden een participatiepremie ontvangen    0 Ja, geen recht op premie 
          0 Nee, u hebt recht op premie

1    Aanvrager

Burgerservicenummer         0 man 0 vrouw

Naam en voorletters         

Adres

Postcode    Plaats

Geboortedatum   Geboorteplaats

Telefoon 

2    Participatieactiviteiten

      Datum en ondertekening

Datum Plaats

Vergeet niet mee te sturen:
0 Vrijwilligersovereenkomst  (meesturen als bewijsstuk)         

Handtekening aanvrager

Dit formulier opsturen naar gemeente Leeuwarden, antwoordnummer 3434, 8900 VB Leeuwarden of inleveren 
bij de balie van het Stadskantoor aan het Oldehoofsterkerkhof. 

Heeft u na het invullen van bovenstaande vragen recht op een premie? Vul dan het formulier verder in. Vraag de premie aan binnen drie  
maanden nadat u er recht op heeft.


