Aanvraagformulier
Meedoen in Borger-Odoorn
Webwinkel Meedoen
Hebt u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan kunt
u elk jaar een bedrag (budget) uitgeven in de webwinkel
“Meedoen” in Borger-Odoorn. Dit budget bedraagt:
€ 250,- voor volwassenen
€ 350,- voor kinderen die op de basisschool zitten
€ 500,- voor kinderen die naar de middelbare school of het
MBO gaan (tot 18 jaar)

Hebt u een IOAW uitkering, BBZ uitkering
Participatiewetuitkering of een IOAZ uitkering?
Stuur uw aanvraag dan naar:
Werkplein Zuidoost-Drenthe
Sociale Zaken
Team: UVS
Antwoordnummer 334
7800 WB EMMEN

Zorg voor uw persoonlijke gegevens
De gemeente moet zorgvuldig omgaan met uw
persoonsgegevens volgens de Algemene verordering
gegevensbescherming. Op onze website
(ww.borger-odoorn.nl/privacyverklaring) kunt u
lezen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.
U kunt de privacyverklaring ook opvragen via
privacy@borger-odoorn.nl.

Ontvangt u geen uitkering van de gemeente Borger-Odoorn?
Stuur uw aanvraag dan naar:
Gemeente Borger - Odoorn
Administratie Sociaal Domein
Antwoordnummer 2700
7800XR Exloo

Hulp bij invullen
Voor hulp met het invullen kunt u bellen met het sociaal
team op 0800-2009.

Toelichting
Deze papieren moet u meesturen met uw aanvraag
Wij hebben deze papieren nodig om uw recht op een
vergoeding te beoordelen
Altijd meezenden:
- Een kopie van de voor- en achterkant van uw
identiteitskaart of uw paspoort. (Geen rijbewijs)
Dit isook nodig van uw partner.
- Alle bewijsstukken van uw inkomen (en uw partner) van
de afgelopen maanden. Voorbeelden zijn:
• een uitkeringsspecificatie
• pensioenoverzicht
• loonstrook
• alimentatiebewijsstuk,
• overzicht van uw uitkering
• loonstrook van afgelopen maand
• Overzicht van de studiefinanciering
- Bankafschriften van alle betaal- en spaarrekeningen
van de 3 afgelopen volledige maanden met saldo. Ook
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afschriften van spaarrekeningen van minderjarige
kinderen horen hierbij. (alle bankafschriften kunt u
downloaden via internetbankieren)
- Overzicht van andere geldbronnen
- Kopie kentekenbewijs auto (voor- en achterkant
kopiëren)
- Bij een eigen woning:
• bewijsstuk van WOZ waarde
• Jaaroverzicht van uw hypotheek
- Beschikking voorlopige teruggaaf belastingdienst dit jaar
definitieve beschikking inkomstenbelasting afgelopen
jaar
- Emailadres. Het emailadres is nodig voor het toesturen
van de inloggegevens en herinneringen bij ongebruikt
budget. Ook kan het emailadres gebruikt worden voor
berichten over dienstverlening van de webwinkel
Meedoen. Het emailadres wordt alleen voor de
webwinkel Meedoen gebruikt

Datum aanvraag

Toelichting
Wat is uw situatie?

Wat moet u invullen?

Hebt u een bijstandsuitkering van de gemeente
Borger-Odoorn of heeft u het afgelopen half jaar
nog bijzondere bijstand aangevraagd?

Vul dan alleen de vragen 1, 2, 4 en 5 op het aanvraagformulier
volledig in

1. Wat zijn uw gegevens?		
Aanvrager		

Partner

Naam

Naam

BSN

BSN

Telefoonnummer

Telefoonnummer

E-mailadres*

E-mailadres*

*Verplicht invullen

Postcode

Postcode

Woonplaats

Woonplaats

Wonen alle aanvragers op hetzelfde adres? (Hoofdverblijf)

ja

nee

Was uw antwoord ‘nee’? Wilt u dit hier uitleggen?

2. Wat is uw woonsituatie?
Huurder

Eigenaar

Kamerbewoner

Inwoner verzorgingshuis

Inwonend bij ouders

Inwonend bij anderen

Onderhuurder

Inwoner woonvorm/instelling

3. Hoe is uw leefsituatie?
Leefsituatie

Gehuwd of samenwonend
Alleenstaande ouder
Alleenstaande

Thuiswonende kinderen
1. Naam

BSN

				

Geboortedatum		

				

Basisonderwijs

				

Ander onderwijs

2. Naam

BSN

				

Geboortedatum		

				

Basisonderwijs

				

Ander onderwijs

* Verplicht
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Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

3. Naam

BSN

				

Geboortedatum		

				

Basisonderwijs

				

Ander onderwijs

4. Naam

BSN

				

Geboortedatum		

				

Basisonderwijs

				

Ander onderwijs

Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Andere medebewoners
1. Naam

BSN

				

Geboortedatum		

2. Naam

BSN

				
				

Geboortedatum		

3. Naam

BSN

				
				

Geboortedatum		

4. Naam

BSN

				

Geboortedatum		

4. Hoe is uw financiële situatie
Inkomen
• Inkomen kan zijn: loon, uitkering(en), pensioen, alimentatie, inkomsten uit zelfstandigheid,
heffingskortingen lijfrente en studiefinanciering
• Alle inkomsten moeten netto vermeld worden
1. Naam

Naam werkgever/uitkeringsinstantie

BSN

Periode			

Soort inkomsten

Bedrag per week/4 weken/maand*

2. Naam

Naam werkgever/uitkeringsinstantie

BSN

Periode			

Soort inkomsten

Bedrag per week/4 weken/maand*

3. Naam

€

Naam werkgever/uitkeringsinstantie

BSN

Periode			

Soort inkomsten

Bedrag per week/4 weken/maand*
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€

Bezittingen en schulden
Hier geeft u uw bezittingen en schulden op. Hebt u een partner en/of minderjarige kinderen?
Geef hier dan ookn de bezittingen en schulden van hen door.
Privérekeningen
IBAN

Ten name van

Datum saldo

Saldo
€
€
€

Spaarrekeningen
IBAN

Ten name van

Datum saldo

Saldo
€
€

Vermogen
Hebt u nog andere bezittingen, bijvoorbeeld een eigen woning, auto.

ja

nee

(Ook bezittingen in het buitenland moeten opgegeven worden)

Soort bezitting

Geschatte waarde*

Eigenaar

€
€
€
Schulden
Soort schuld

Ten name van

Datum saldo

Saldo
€
€
€
€

5. Verklaring en ondertekening
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren hierbij dat dit formulier geheel naar waarheid is ingevuld.
Tevens verklaart/verklaren ondergetekende(n) dat hem/haar/hun bekend is dat wijzigingen die het recht op webshop
kunnen beïnvloeden, onmiddellijk moeten worden doorgegeven aan de Administratie Sociaal Domein (gemeentehuis Exloo),
zo mogelijk door inlevering van bewijsstukken.
Vergeet uw handtekening niet. Ook uw partner moet het formulier ondertekenen.
Plaats

Datum

Handtekening aanvrager

Handtekening partner
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