AANVRAAGFORMULIER MEEDOEN 2019
Naam:
BSN:
Geboortedatum:
Adres:
Aantal kinderen van 0 t/m 17 jaar
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:
IBAN rekeningnummer voor uitbetaling:
Op naam van:

Aanvraag: (aankruisen wat van toepassing is)
0
Sociale en culturele activiteiten volwassenen (vanaf 18 jaar)
0

Kindpakket kinderen (0 t/m 17 jaar)

0

Schoolkosten voor kinderen in het voortgezet onderwijs (tot en met 17 jaar)

In te leveren bewijsstukken:
Alleen wanneer u géén uitkering ontvangt:
Geldig identiteitsbewijs (paspoort of ID kaart)
Kopie bankpas of afschrift bankrekening (IBAN rekeningnummer moet leesbaar zijn)
Vragen: (aankruisen wat van toepassing is)
Is uw (gezamenlijke) inkomen hoger dan
de voor u geldende inkomensgrens?
(zie de achterzijde voor bedragen en een toelichting op
het traject bij schuldhulpverlening)

Is uw (gezamenlijke) vermogen hoger
dan de voor u geldende
vermogensgrens?

0 ja
0 ja, u heeft een traject bij schuldhulpverlening
0 nee

0 ja
0 nee

(zie de achterzijde voor de bedragen)

Hierbij verklaar ik / verklaren wij dit formulier naar waarheid ingevuld is.
Datum

: …………………………

Handtekening : …………………………

Handtekening partner

: …………………………

Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

Informatie over de regels
Welke voorwaarden zijn er?

u bent 18 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie;

de ouders doen een aanvraag voor hun minderjarige inwonende kinderen;

kinderen vanaf 18 jaar behoren niet meer tot het gezin en kunnen zelfstandig een aanvraag indienen;

uw inkomen is niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm;

uw vermogen is lager dan de vermogensgrens.
Inkomen
Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner.
Inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.
Uw inkomen mag niet hoger zijn dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. De normen die hieronder staan
gelden vanaf 1 januari 2019 en zijn inclusief vakantietoeslag.

Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 18,19 en 20 jarigen?
Alleenstaande (ouder) = € 253,17 x 110%= € 278,49
Gehuwden en samenwonenden zonder kinderen = € 506,34 x 110% = € 556,97
Gehuwden en samenwonenden waarvan 1 boven de 20 jaar zonder kinderen = € 985,71 x 110% = € 1.084,28
Gehuwden en samenwonenden met kinderen = € 799,35 x 110% = € 879,29
Gehuwden en samenwonenden waarvan 1 boven de 20 jaar met kinderen = € 1.278,72 x 110% = € 1.406,59

Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd?
Alleenstaande (ouder) = maximaal € 1.025,55 x 110% = € 1.128,11
Gehuwden en samenwonenden = maximaal € 1.465,07 x 110% = € 1.611,58

Hoe hoog is de netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd?
Alleenstaande (ouder) = € 1.147,80 x 110%= € 1.262,58
Gehuwden en samenwonenden = € 1.563,46 x 110% = € 1.719,81

Uitzondering inkomensgrens
Als u niet in de hierboven genoemde doelgroep valt en u volgt een traject bij schuldhulpverlening ( minnelijk traject of
wettelijk traject WSNP), waarbij uw besteedbaar inkomen niet hoger is dan 110% van de bijstandsnorm, dan kunt u
alleen een bijdrage vragen voor uw kinderen.
Vermogen
Uw vermogen mag ook niet hoger zijn dan de grens van de Participatiewet. Het vermogen van de eventuele gezinsleden
wordt ook meegenomen. Dit is/ zijn, indien van toepassing, de partner en de inwonende minderjarige kinderen. Met
vermogen in de woning wordt geen rekening gehouden.
De vermogensgrens in 2019 is:
Echtpaar / alleenstaande ouder:
Alleenstaande:

€ 12.240,€ 6.120,-

Heeft u nog vragen?
Belt u dan, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, naar ons telefoonnummer 14 0180 (alleen zes cijfers toetsen).
Opsturen naar? (geen postzegel nodig!)
Gemeente Ridderkerk
Afdeling Vakondersteuning/ team Uitkeringsadministratie
Antwoordnummer 4
2980 VB Ridderkerk

Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

VERKLARING SCHOOLKOSTEN VOORTGEZET ONDERWIJS
(meesturen met de aanvraag indien van toepassing)

Aanvrager

Partner

Naam:
BSN:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoonnummer:

Betreft de schoolkosten voor:
Naam kind

Geboortedatum

Schooljaar

Klas

LET OP! Als er meerdere kinderen zijn in het gezin dan een verklaring invullen en laten tekenen per kind.
Verklaring School:
Hierbij verklaart de school, dat bovengenoemde leerling onderwijs volgt in het hierboven genoemd
schooljaar en klas.
Naam school:
Datum:

Stempel/ondertekening school

Z.O.Z.
Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

Naar wie moet het bedrag worden overgemaakt ?
a. rechtstreeks naar school
Naam school:
IBAN rekeningnummer:
Ter attentie van:

b. naar uzelf
Naam:
IBAN rekeningnummer:

Heeft u nog vragen?
Belt u dan, op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, naar ons telefoonnummer 14 0180 (alleen zes
cijfers toetsen).

Opsturen naar? (geen postzegel nodig!)
Gemeente Ridderkerk
Afdeling Vakondersteuning/ team Uitkeringsadministratie
Antwoordnummer 4
2980 VB Ridderkerk

Hierbij verklaar ik / verklaren wij dit formulier naar waarheid ingevuld is.
Datum

: …………………………

Handtekening : …………………………

Handtekening partner

: …………………………

Z.O.Z.

Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

Toelichting Meedoen
(deze pagina hoeft u niet terug te sturen)

Sociale en culturele activiteiten voor volwassenen vanaf 18 jaar
De volgende kosten worden vergoed: kosten van deelname aan sport en aan sociale en culturele activiteiten,
recreatieve uitjes, lidmaatschap bibliotheek, Rotterdampas, museum- jaarkaart, muziekles of voor de aanschaf van een
computer of fiets. U kunt de vergoeding ook gebruiken voor bijkomende kosten voor het uitoefenen van de activiteit,
zoals sportkleding, een muziekinstrument of reiskosten in verband met een sport, sociale- of culturele activiteit.
De hoogte van de maximale vergoeding is € 150,- per jaar per volwassene.
Kindpakket voor kinderen van 0 tot en met 17 jaar
De rechthebbende ouder(s)/ verzorger(s) doen een aanvraag voor hun minderjarige inwonende kinderen.
De volgende kosten worden vergoed: kosten van deelname aan sport, cultuur, cursussen, zwemmen, plaatselijke
seizoens-activiteiten, muziekles, instrumenten, sportbenodigdheden, recreatieve uitjes, aanschaf van een computer,
fiets of kleding, voor verjaardagsfeestjes en schoolkosten. Als uw kind iets anders nodig heeft dan hier vermeld is, dan
kunt u dit gemotiveerd aanvragen.
Voor kinderen tot en met 3 jaar kan de tegemoetkoming worden gebruikt voor kosten van peuter- of kinderopvang.
De hoogte van de maximale jaarlijkse vergoeding is € 200,- per kind in de leeftijdscategorie 0 t/m 3 jaar.
De hoogte van de maximale jaarlijkse vergoeding is € 350,- per kind in de leeftijdscategorie 4 t/m 11 jaar.
De hoogte van de maximale jaarlijkse vergoeding is € 450,- per kind in de leeftijdscategorie 12 t/m 17 jaar
De leeftijd die het kind in het kalenderjaar bereikt, bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming.
Uitbetaling Sociale en culturele activiteiten en kindpakket
Wanneer de regeling Meedoen aan u is toegekend, dan ontvangt u hierover een besluit.
U ontvangt apart per gezinslid een Ridderkerkpas met daarop het maximale tegoed en declaratieformulieren.
Het tegoed op de Ridderkerkpas is niet over te dragen aan een ander (gezinslid). Bij de aanschaf van een computer
kunnen gezinsleden wel de tegoeden op de Ridderkerkpassen samenvoegen.
Met het declaratieformulier kunt u uw bonnen/ betaalbewijzen inleveren die u niet via de Ridderkerkpas kunt betalen.
Op het declaratieformulier geeft u aan welke kosten u voor welk gezinslid heeft gemaakt of gaat maken (bijvoorbeeld
wanneer u dit niet eerst kunt voorschieten). Naar aanleiding van deze declaratie zullen wij de vergoeding uitbetalen. Dit kan
meerdere malen in het kalenderjaar totdat de maximale vergoeding is bereikt. De niet uitgegeven vergoeding vervalt per
1 januari van het nieuwe kalenderjaar.
Bij de declaratie hoeft u geen nota’s/betaalbewijzen in te leveren. U moet de nota’s/ betaalbewijzen wél bewaren.
Tot 1 juli 2020 kunnen wij deze ter controle van de rechtmatigheid en wijze van besteding namelijk wel bij u opvragen.
Schoolkosten voor kinderen in het voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar
Deze regeling geldt voor kinderen tot en met 17 jaar die voortgezet onderwijs volgen bij de start van het schooljaar. Met
voorgezet onderwijs bedoelen wij praktijkonderwijs, VMBO, HAVO of VWO. ( MBO en HBO onderwijs is uitgesloten van deze
regeling).

De rechthebbende ouder(s)/ verzorger(s) doen een aanvraag voor hun minderjarige inwonende kinderen.
De volgende kosten worden vergoed: alle kosten die door de school in rekening worden gebracht. Denk aan een
leermiddel voor school, ouderbijdrage, schoolreis, etc.
De hoogte van de maximale tegemoetkoming is € 250,- per leerling in het brugklasjaar.
De hoogte van de maximale tegemoetkoming is € 100,- per leerling voor de jaren voortgezet onderwijs na de brugklas.
Uitbetaling schoolkosten
Wanneer de regeling Meedoen aan u is toegekend, dan ontvangt u bij het besluit declaratieformulieren.
Op het declaratieformulier geeft u aan welke kosten u voor welk kind heeft gemaakt. Het declaratieformulier + een
volledige ingevulde schoolverklaring (indien u dit nog niet ingeleverd heeft) + de originele nota van de school, stuurt u naar
ons op.
Als u de kosten zelf al betaald heeft, dient u óók een betaalbewijs mee te sturen. Wij maken het bedrag van de nota (of
het restant van de tegemoetkoming) dan naar u over.
Als u de kosten nog niet betaald heeft maken wij het bedrag van de nota (of het restant van de tegemoetkoming) naar de
school over.
U kunt declareren totdat de maximale tegemoetkoming van het schooljaar is bereikt, maar uiterlijk tot de eerste dag van
het nieuwe schooljaar. Het schooljaar loopt van 1 augustus tot 1 augustus. Na aanvang van een nieuw schooljaar kan er
geen aanvraag meer worden gedaan over voorgaande jaren.

Bezoekadres : Koningsplein 1 - 2980 AG Ridderkerk - T 14 0180 - e-mail inkomen@bar-organisatie.nl
Opsturen zonder postzegel naar: Antwoordnummer 4, 2980 VB RIDDERKERK.
T.a.v. Afdeling Vakondersteuning / team Uitkeringsadministratie

