Aanvraagformulier Sociaal-culturele
bijdrage voor de minima 2021
Gemeente Steenbergen

Gemeente Woensdrecht

Gemeente Bergen op Zoom

Melding:

Melding:

Melding:

Ontvangst:

Ontvangst:

Ontvangst:

Klant nummer:

Klant nummer:

Klant nummer:

Bovenstaande data en nummer worden door medewerkers van de ISD Brabantse Wal ingevuld

Voordat u dit formulier gaat invullen, adviseren wij u om de informatie op pagina 7 te lezen.
1. Persoonsgegevens aanvrager:
Aanvrager

Echtgeno(o)t(e) / partner

Achternaam en voorletters
Adres
Postcode en woonplaats
Burgerservicenummer (BSN)
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Nederlandse nationaliteit
Zo nee, heeft u een verblijfsvergunning?
Soort, nummer en einddatum van uw
identiteitsbewijs of uw verblijfsdocument

Ja
Nee, volgende vraag
Ja
Nee
Soort:
Nummer:
Einddatum:
❑
❑
❑
❑

Ja
Nee, volgende vraag
Ja
Nee
Soort:
Nummer:
Einddatum:
❑
❑
❑
❑

U moet een kopie van de voor- en achterkant van het geldig legitimatiebewijs (Nederlands paspoort of ID bewijs) of geldig verblijfsdocument
van u en uw eventuele partner overleggen met vermelding van uw naam en BSnummer (BSN).

2. Doelgroepbepaling en inkomstenverklaring:
Vragen voor doelgroepbepaling
2.0 Ik heb (samen met mijn evt. partner) gedurende de afgelopen 6 maanden, te
rekenen vanaf de eerste dag van de maand waarin deze aanvraag wordt
gedaan, zonder onderbreking de gehele periode een bijstandsuitkering (PW
uitkering levensonderhoud) van de Sociale Dienst genoten?

❑ Ja, ga verder met vraag 5
❑ Nee, ga verder met vraag 3

Voorbeeld: U dient op 13 augustus 2021 een aanvraag Minimabeleid in. Dan betekent dit, dat u gedurende de periode van februari 2021 tot en met
juli 2021 (6 maanden) een bijstandsuitkering moet hebben ontvangen.

•
•
•

LET OP:
In vraag 3 moet u het bruto inkomen van u en evt. uw partner vermelden van de afgelopen 6
maanden, te rekenen vanaf de eerste van de maand waarin deze aanvraag wordt gedaan.
U moet de kopieën van uw salaris- en/of uitkeringsstroken van u en evt. uw partner over die 6
maanden direct bij deze aanvraag bijvoegen.
Inkomsten bij verschillende uitkeringsinstanties / werkgevers, betekent dus meerdere
specificaties bijvoegen!
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3. Inkomen:
3 A. Bereken hieronder het bruto inkomen van uzelf over de afgelopen 6 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag
van de maand waarin deze aanvraag wordt gedaan.
Voorbeeld: U dient op 13 augustus 2021 een aanvraag Minimabeleid in, dan moet u over de periode van februari 2021 tot en met juli 2021
(6 maanden) uw bruto inkomen inclusief of exclusief vakantiegeld vermelden

Inkomen

Bruto inkomen incl.
/ excl. vakantiegeld

Maand 1:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maand 2:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maand 3:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maand 4:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maand 5:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maand 6:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maanden (hieronder aangeven
welke maand en jaar b.v. jan. 2021)

Betalingsperiode
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

Bedrag bruto inkomen

per week
per 4 weken
per maand
per week
per 4 weken
per maand
per week
per 4 weken
per maand
per week
per 4 weken
per maand
per week
per 4 weken
per maand
per week
per 4 weken
per maand

€

Totaal bruto bedrag over de 6 maanden voorafgaand aan deze aanvraag

€

+

€

+

€

+

€

+

€

+

€

A.

3 B. Bereken hieronder het bruto inkomen van uw evt. partner over de afgelopen 6 maanden, te rekenen vanaf de
eerste dag van de maand waarin deze aanvraag wordt gedaan.
Voorbeeld: U dient op 13 augustus 2021 een aanvraag Minimabeleid in, dan moet u over de periode van februari 2021 tot en met juli 2021
(6 maanden) uw bruto inkomen inclusief of exclusief vakantiegeld vermelden

Inkomen

Bruto inkomen incl. / excl.
vakantiegeld

Maand 1:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maand 2:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maand 3:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maand 4:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maand 5:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maand 6:

❑ Ja
❑ Nee

❑ incl. vt
❑ excl. vt

Maanden (hieronder aangeven
welke maand en jaar b.v. jan. 2021)

Betalingsperiode
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑
❑

per week
per 4 weken
per maand
per week
per 4 weken
per maand
per week
per 4 weken
per maand
per week
per 4 weken
per maand
per week
per 4 weken
per maand
per week
per 4 weken
per maand

Totaal bruto bedrag over de 6 maanden voorafgaand aan deze aanvraag
3 C. Totaal bruto inkomen van aanvrager en evt. partner (A + evt. B samen)
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Bedrag bruto inkomen
€
€

+

€

+

€

+

€

+

€

+

€

B.

€

C.

4. U dient een keuze te maken uit één van de 2 onderstaande groepen
❑

❑

Ik ben, of ik en mijn partner zijn, jonger dan de AOW-leeftijd
•

Ik ben, of ik en mijn partner zijn beiden, ouder dan de AOW-leeftijd

•

Eén persoon is ouder en de andere persoon is jonger dan de AOWleeftijd

ga verder met vraag 4.1
ga verder met vraag 4.2

LET OP: U bent verplicht een van de mogelijkheden in de vragen 4.1 tot en met 4.2 aan te kruisen.

4.1 Inkomstenverklaring voor personen (beiden) jonger dan de AOW-leeftijd.
U moet een keuze te maken uit één van de 3 onderstaande groepen
❑

Ik ben een alleenstaande van 18 t/m 20 jaar thuiswonend
❑ lager, ga verder met vraag 5
Is uw bruto inkomen, zoals opgegeven onder vraag 3 C., lager dan de
❑ hoger, u heeft waarschijnlijk geen recht,
voor u geldende bruto norm van € 1.816,00
ga verder met vraag 4.3

❑

Ik ben een alleenstaande van 18 t/m 20 jaar zelfstandig wonend of

❑

Ik ben een alleenstaande van 21 jaar en ouder maar jonger dan de AOW-leeftijd of

❑

Ik ben een alleenstaande ouder, jonger dan de AOW-leeftijd
❑ lager, ga verder met vraag 5
Is uw bruto inkomen, zoals opgegeven onder vraag 3 C., lager dan de
❑ hoger, u heeft waarschijnlijk geen recht,
voor u geldende bruto norm van € 8.989,00
ga verder met vraag 4.3

❑

Wij zijn gehuwd – samenwonend en beiden jonger dan de AOW-leeftijd.
❑ lager, ga verder met vraag 5
Is uw bruto inkomen, zoals opgegeven onder vraag 3 C., lager dan de
❑ hoger, u heeft waarschijnlijk geen recht,
voor u geldende bruto norm van € 11.180,00
ga verder met vraag 4.3

4.2 Inkomstenverklaring voor personen ouder dan de AOW-leeftijd.
U moet een keuze te maken uit één van de 2 onderstaande groepen
❑

Ik ben een alleenstaande, die ouder is dan de AOW-leeftijd of

❑

Ik ben een alleenstaande ouder, die ouder is dan de AOW-leeftijd
❑ lager, ga verder met vraag 5
Is uw bruto inkomen, zoals opgegeven onder vraag 3 C., lager dan de
❑ hoger, u heeft waarschijnlijk geen recht,
voor u geldende bruto norm van € 8.789,00,00
ga verder met vraag 4.3
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❑

Wij zijn gehuwd – samenwonend, en een van ons is of beiden zijn, ouder dan de AOW-leeftijd.
❑ lager, ga verder met vraag 5
Is uw bruto inkomen, zoals opgegeven onder vraag 3 C., lager dan de
❑ hoger, u heeft waarschijnlijk geen recht,
voor u geldende bruto norm van € 11.986,00
ga verder met vraag 4.3

4.3 WSNP - Loonbeslag - Minnelijk traject schuldhulpverlening
Heeft op het inkomen van u en/of uw partner, gedurende de 6 maanden
❑ nee, u heeft geen recht
zoals omschreven in vraag 3,
1. een schuldsaneringsregeling o.g.v. de WSNP of
2. een executoriaal loonbeslag of
3. een aflossing o.g.v. een minnelijk traject van schuldhulpverlening, ❑ ja, ga verder met vraag 4.4
b.v. bij de Kredietbank West-Brabant,
plaatsgevonden?
4.4 WSNP - Loonbeslag - Minnelijk traject schuldhulpverlening
Vanaf welke datum wordt er toepassing gegeven aan:
1. een schuldsaneringsregeling WSNP of
2. een executoriaal loonbeslag of
3. een minnelijk traject van schuldhulpverlening?

Ingangsdatum:

Op wiens inkomen wordt,
1. de schuldsaneringsregeling WSNP of
2. het executoriaal loonbeslag of
3. de aflossing o.g.v. een minnelijk traject van schuldhulpverlening
toegepast?

❑ Inkomen aanvrager
❑ Inkomen partner
❑ Inkomen aanvrager en inkomen partner

Let op: U moet de volgende bewijsstukken overleggen indien de vragen 4.3 en 4.4 zijn ingevuld:
• de uitspraak van de schuldsaneringsregeling WSNP en de berekening Vrij te laten bedrag (Vtlb) of
• de gegevens van het executoriaal loonbeslag en berekening beslagvrije voet of
• de gegevens van het minnelijk traject schuldhulpverlening en de berekening Vrij te laten bedrag (Vtlb)
5. Kostenoverzicht Sociaal culturele activiteiten:
5.1 Is dit uw 1ste aanvraag in 2021 t.b.v. een Sociaal-culturele
bijdrage voor de minima?

❑ Ja, ga verder met vraag 5.3
❑ Nee, ga verder met vraag 5.2
❑ Ja, dan heeft u alleen nog mogelijk recht

5.2 Is aan u in 2021 al een bijdrage verstrekt van in totaal € 150,00?

op een bijdrage bij deelname aan
muziek- en/of dansonderwijs bij het
CKB Bergen op Zoom
❑ Nee, mogelijk recht op restant

5.3 Is aan uw ouder(s) voor u in dit kalenderjaar al een voorziening
o.g.v. “de Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen”
voor het jaar 2021, toegekend?
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❑ Ja, dan heeft u geen recht
❑ Nee, zie volgende vraag

LET OP:
•
•

De bijdrage kan alleen ACHTERAF (dus nadat de kosten zijn gemaakt) worden aangevraagd!
In onderstaand kostenoverzicht moet u het volgende invullen:
- voor wie,
- voor welke kostensoort,
- tot welk bedrag en
- de datum waarop de kosten zijn gemaakt.
Voor wie

U kunt meerdere kostensoorten tegelijkertijd aanvinken

Datum

❑ lidmaatschap van een jeugd, sport- of ontspanningsvereniging;
❑ deelneming aan muziek- en/of dansonderwijs;
❑ Aanvrager

❑ entree voor zwembad, bibliotheek, theater, concert, museum, bioscoop,

evenement, attractie en/of pretpark;
❑ deelneming aan schoolreisjes, excursies en andere door school
georganiseerde activiteiten.

Voor welk totaal bedrag aan kosten vraagt u een bijdrage aan?
Zijn uw kosten hoger of gelijk aan € 150,00?

❑ Ja

Bedrag is maximaal € 150,00 tenzij het kosten deelname muzieken/of dansonderwijs aan het CKB Bergen op Zoom betreft

❑ Nee, graag totaal bedrag vermelden

Voor wie

Bedrag €

U kunt meerdere kostensoorten tegelijkertijd aanvinken

Datum

❑ lidmaatschap van een jeugd, sport- of ontspanningsvereniging;
❑ deelneming aan muziek- en/of dansonderwijs;
❑ Echtgeno(o)t(e)

dan wel partner

❑ entree voor zwembad, bibliotheek, theater, concert, museum, bioscoop,

evenement, attractie en/of pretpark;
❑ deelneming aan schoolreisjes, excursies en andere door school
georganiseerde activiteiten.

Voor welk totaal bedrag aan kosten vraagt u voor uw partner een bijdrage aan?
Zijn uw kosten hoger of gelijk aan € 150,00?

❑ Ja

Bedrag is maximaal € 150,00 tenzij het kosten deelname muzieken/of dansonderwijs aan het CKB Bergen op Zoom betreft

❑ Nee, graag totaal bedrag vermelden

Bedrag €

LET OP:
•

U moet de bewijsstukken (bonnen, nota’s) m.b.t. de kosten DIRECT bij deze aanvraag voegen.
6. Betaling:

Geef aan op welk rekeningnummer de Sociaal-culturele bijdrage moet worden uitbetaald
❑ Ik heb een uitkering bij de ISD Brabantse Wal. De Sociaal-culturele bijdrage wordt dan op hetzelfde rekeningnummer

uitbetaald.

❑ Ik heb geen uitkering bij de ISD Brabantse Wal. Ik machtig de ISD Brabantse Wal, de Sociaal-culturele bijdrage

uit te betalen op:
▪ IBAN rekeningnummer:
▪ t.n.v.:

Deze machtiging is herroepbaar.
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7. Algemene informatie m.b.t. Controle achteraf, LET OP!
Alle bewijsstukken m.b.t. deze aanvraag moet u bewaren, omdat u in het kader van controle achteraf alsnog deze
bewijsstukken moet kunnen overleggen! Deze bewaarplicht geldt tot en met 31 december van het volgende kalenderjaar,
te rekenen vanaf de datum van betaling van deze bijdrage.
Indien uit deze controle blijkt dat u onjuiste informatie heeft verstrekt, waardoor wij ten onrechte aan u een bijdrage hebben
verstrekt, zal tot terugvordering worden overgegaan. De terugvordering kan ook geschieden door het ten onrechte
verstrekte bedrag zo mogelijk in mindering te brengen op de bijdrage van het volgende jaar.
Informatie:
Indien u vragen mocht hebben, kunt u met ons contact opnemen via telefoonnummer 140164 of kijken op onze website
isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl.
U kunt deze aanvraag inleveren bij de loketten ISD-BW of toezenden aan de ISD-BW. Informatie over adressen en
openingstijden loketten ISD-BW, staan op de website.

8. Verklaring en ondertekening:
Ik heb dit aanvraagformulier geheel naar waarheid ingevuld. De ISD Brabantse Wal (vervolg: ISD-BW) kan aan de hand
hiervan vaststellen of ik recht heb op deze Minima bijdrage. Ik heb geen informatie verzwegen die mogelijk kan leiden tot
het afwijzen van deze aanvraag of tot het toekennen van een lagere verstrekking.
Ik weet dat ik op grond van de Algemene Subsidieverordening op verzoek dan wel onverwijld uit eigen beweging
mededeling moet doen van alle feiten, omstandigheden en wijzigingen die van invloed kunnen zijn op mijn recht op een
bijdrage.
Ik weet ook dat ik op de site isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl alle informatie kan vinden m.b.t. Regeling sociaal
culturele bijdrage minima.
Ik weet dat ik verplicht ben aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente desgevraagd de
medewerking te verlenen die redelijkerwijs nodig is voor de controle op de rechtmatige verstrekking van deze bijdrage.
Ik weet dat de ISD-BW op grond van regelgeving de door mij ingevulde gegevens op dit aanvraagformulier zal controleren.
Ik stem ermee in, dat de ISD-BW navraag doet bij andere instanties en/of personen in binnen- en buitenland dan wel
basisregistraties / bestanden die zij wettelijk mag raadplegen, die voor de verificatie van de aanvraag om een bijdrage
noodzakelijk zijn.
Ik weet dat het onjuist invullen van dit aanvraagformulier strafbaar is. Het onjuist / onvolledig invullen van dit
aanvraagformulier kan leiden tot afwijzing van de aanvraag, tot intrekking van de bijdrage en/of het geheel of gedeeltelijk
terugvorderen van de ten onrechte verstrekte bijdrage.
Ik heb kennis genomen van de bewaarplicht van de door mij verstrekte informatie / gegevens op dit aanvraagformulier.
Ik stem ermee in, dat de ISD-BW mijn gegevens opneemt in een gegevensadministratie met inachtneming van de
bepalingen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Zie ook website: - www.bergenopzoom.nl, www.woensdrecht.nl, - www.gemeente-steenbergen.nl m.b.t. privacyverklaring.
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager:

Handtekening echtgeno(o)t(e) / partner

TBR versie 1-2021
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Informatiebijlage bij aanvraagformulier
Sociaal-culturele bijdrage minima voor het jaar 2021
van de gemeente Woensdrecht, Steenbergen en Bergen op Zoom
Aanvraag:
Het doel van de regeling is bevordering alsmede vergroting van deelname (meedoen) aan maatschappelijke
activiteiten op het gebied van sport en (sociaal)-culturele activiteiten door personen van 18 jaar en ouder middels het
leveren van een financiële bijdrage voor de personen met een inkomen op of rond het sociaal minimum.
De inkomstengrens bedraagt maximaal 120 % van de geldende bijstandsnorm.
Besteding:
De Sociaal-culturele bijdrage voor de minima, is bedoeld voor onderstaande kosten:
De bijdrage kan worden verstrekt in de kosten van:
a. lidmaatschap van een jeugd-, sport- of ontspanningsvereniging;
b. deelneming aan muziek- en/of dansonderwijs;
c. entree voor zwembad, bibliotheek, theater, concert, museum, bioscoop, evenement, attractie en/of pretpark;
d. deelneming aan schoolreisjes, excursies en andere door school georganiseerde activiteiten.
Uitvoering:
Tot de doelgroep behoort de meerderjarige inwoner van de gemeente Woensdrecht, Steenbergen en/of Bergen op Zoom
die als zodanig staat ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie.
De bijdrage kan alleen ACHTERAF (dus nadat de kosten zijn gemaakt) worden aangevraagd onder vermelding van de
kostensoort, de hoogte van de kosten en de datum waarop de kosten zijn gemaakt.
U moet de bewijsstukken van de inkomsten over de periode zoals in punt 3 omschreven en de bewijsstukken (bonnen,
nota’s) m.b.t. de kosten waarvoor u in 2021 deze bijdrage ontvangt, DIRECT bijvoegen bij deze aanvraag.
In een kalenderjaar kan per gezinslid maximaal € 150,00 worden verstrekt tenzij het betreft muziek- en dansonderwijs.
De aanvraag kan worden ingediend tot uiterlijk vier weken na het einde van het kalenderjaar waarin de kosten zijn gemaakt.
Voor de doelgroep van personen in de leeftijd van 4 tot en met 17 jaar is er een aparte regeling zijnde “de Regeling ter
bevordering van maatschappelijke participatie door schoolgaande kinderen”.
Algemene informatie te verkrijgen bij de ISD Brabantse Wal:
Loketten ISD

Openingstijden

Stadskantoor
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Maandag t/m vrijdag
09.00 – 13.00 uur
en
Maandag t/m donderdag
13.00 – 17.00 uur
(alleen op afspraak)

Stichting Vraagwijzer
Fabrieksdijk 6
4651 BR Steenbergen
Maandag t/m donderdag
09.00 – 12.00 uur

Postadres en tel.nr.

Postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom

Website

isdbrabantsewal.antwoordopbijstand.nl
Aan deze algemene informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Gemeentehuis
Huijbergseweg 3
4631 GC Hoogerheide
Maandag t/m vrijdag
08.30 – 12.30 uur
en
Dinsdagavond
17.30 – 20.00 uur
14 0164

Algemene bemerkingen:

Pagina 8 van 8

